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užsimerkimas,

Graži Vasaros Diena

Prisidėjo SLA Setas

i

Apjakimas, 
širdies sukietėjimas, prare
gėjimas, sąžinės pabudimas.

Belgijos lietuvių tremtinių 
laikraštyje “Gimtoji Šalis” 15 
dienos laidoje Dr. Vikt. Gau
drimas rašė apie didžiųjų tautų 
vadų praregėjimą. Girdi, Rusi
jos grėsmės akyvaizdoje Vaka
rų Europos ir Amerikos vadai 
vis dažniau prisimeną, kad jų 
kraštų kultūra remiasi krikš
čionybe. Girdi, dabar pradeda
ma praregėti ir pamatyti, kad 
nei doleriai, nei tankai nebus 
galingi, jei pats žmogus nebus 
praregėjęs. Amerikos praregėji
mo ženklu nurodoma į gen. 
Marshallo valstybės sekreto
riaus ir jo žmonos paveikslo, 
vaizduojančio juos klūpančius 
ir besimeldžiančius bažnyčioje.

Antras praregėjimo ženklas, 
tai tautų vadų sąžinės pabudi
mas. Girdi, pasaulinė spauda 
jau esanti paskelbusi nemaža 
dokumentų apie pavergtų tau
tų kančias, jų priverstino dar
bo stovyklas, deportacijas, žu
dymus Rusijoj ir tremtinių var
gus Vakarų Europoj. Girdi,, be
reikia kad tas praregėjimas bū
tų visuotinas ir visiškas.

•

Kalbėti ir rašyti apie prare
gėjimą ir sąžinės pabudimą vi
sada svarbu. O šiais visuotino 
apjakimo, užsimerkimo ir sąži
nės užnejautrinimo laikais tai 
daryti ypač svarbu.

Bepigu būtų, jei tautų vadų 
praregėjimas ir jų sąžinės nu
budimas kiltų iš atsižvelgimo į
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Pirmadienį, birželio 21 
d. prasidėjo vasara. Pava
saris buvo labai šlapias ir 
šaltas. Tačiau paskutinė 
diena pavasario ir pirmu
tinė diena vasaros duoda 
vilties, kad turėsime gra
žių ir šiltų dienų, kurių 
visi laukiame.

Pirmadienį, birželio 21 
d. š. m., Copley Plaza vieš- 
butyj, Boston, Mass., pra
sidėjo SLA 45 seimas. Sei
mo rengimo komiteto pir
mininkas adv. Kazys Kali- 

seimą 
Sugie- 

Amerikos ir Lietu- 
himnai. Pakviestas 
P. Virmauskas, Šv.

nauskas atidarė 
sveikinimo kalba, 
dota 
vos 
kun.
Petro lietuvių par. klebo
nas, sukalbėti , maldą, 
trumpai kalbėjo apie mal
dos reikšmę ir po to su- ir------ »-<-»kalbėjo maįdą. ROmUMSiai MStflOIWS I

Bostono miesto mayo- 
ro Curley vardu seimą pa- • 
sveikino jo atstovas. Buvo! 
ir daugiau sveikinimų. Po Čia generolas De Gaulle 
to, p. Onos Ivaškienės va-įkalbėjo 8,000 žmonių mi- 
dovaujama Bostono lietu- niai, bet jo kalba buvo šū
vių Tautinių šokių grupė 
pašoko tautinius šokius.

Kiek atstovų dalyvauja 
kol kas nebuvo galima su
žinoti. •

I
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Jung. Valstybių Kongresas
Priėmė Bilių Įsileisti 205,000 

Kvietiniu Žmonių
K '' ' 1%'

2 d® Bilius Įteiktas Prezidentui Trumanui 
pasirašyti

O dabar ar jau esi

devintos savo morališko gyve
nimo dienos ir ima praregėti, 
tai ne dėl to jam taip atsitiko, 
kad būtų žybtelėjus Kristaus 
mokslo spindulys.

Svarstant didžiųjų tautų va
dų apakimą ir jų praregėjimą, 
reikia atsiminti šį anekdotą:

Vienas vyras turėjo nesugy
venamą žmoną. Sykį tarp ju
dviejų buvo šitoks pasikalbėji
mas:

Vyras — Apjakęs buvau, kad 
tave vedžiau.

Žmona — 
praregėjęs?

Vyras — Taip.
Žmona — Tai padėkok už tą 

man.
Panašus pasikalbėjimas ga

lėjo būti tarp gen. Marshallo ir 
Molotovo. Taip galėjo įvykti 
laike buvusių konferencijų.

Gen. Marshallas — Apjakę 
buvome, kad su jumis susidėjo
me.

Molotovas — O dabar ar jau 
pradedate praregėti?

Gen. Marshallas — Taip.
Molotovas — Tai padėkokite 

už tai mums.
•

Kas gali vaizduotis, kad Ame
rikos ir Vakarų Europos vals
tybių vadams nebuvo žinomos 
Maskvos ponų barbarybės? Juk 
dėl tų jų barbarybių Amerikos 
vyriausybė veik per virš de- 
sėtką metų atsisakinėjo Mas
kvos ponų vyriausybę pripa
žinti. Bet atėjo laikas ir su tam 
tikrais išrokavimais Amerikos 
vadai užsimerkė prieš raudo
nąją barbariją. Rūpėjo sunai
kinti ruduosius ir geltonuosius 
barbarus ir kartu pašalinti tas 
dvi tautas iš konkurencijos lau
ko. Tikėjosi paaukavimu vidu
rio Europos tautų ir dalies Azi
jos, kad pasotinti Maskvos po
nus ir kartu viešpatauti. Bet 
pasirodė, kad raudonieji barba
rai nepasotinami. Tą galų gale 
pamatė ir Amerikos ir Vakarų

Izabelė Rovaitė, BALF’o 
atstovė iš Amerikos, ke- 
ias dienas praleidusi 
prancūzų zonoje, aplan
kiusi lietuviškųjų organi
zacijų centrus ir pasita
rusi su BALF’o įgalioti
niais, gegužės 24 d. išvy
ko į amerikiečių zoną.

Prieš išvykdama į ame
rikiečių zoną, I. Rovaitė 
pareiškė, kad jos kelionės 
svarbiausias tikslas susi
lažinti su lietuviu tremti
nių gyvenimu Vokietijoj 
ir Austrijoj, taipgi įvai
rias organizacijas palenk
ti tremtinių labui.

Toliau Rovaitė pareiškė, 
kad Amerikos lietuviai 
jautriai supranta lietuvių 
tremtinių sunkią dalią ir 
kiek galėdami savo auko-

Du buvusieji garsūs taseball žai tikai, karo laukuose praradę kojas, 
stebi kitų žaidimą iš. savo ratuotų kėdžių. Jie yra Aspinvve’l ligoninėje, 
Pittsburg, Pa. Kairėj — Bill Mudron ir Charles Dolf.

de De Gautte Kalbą

Verdun, Prancūzija —

trukdyta oro atakų sire
nomis ir gaisro aliarmu.

Policijos viršininkas sa
kė, kad tai buvęs komu
nistų darbas.

Europos vadai. Tas raudonųjų 
barbarų nepasotinamumas ir 
atvėrė jiems akis. Štai praregė
jimo priežastis.

Ar įstabu, kad didžiųjų tautu 
vadai užsimerkia prieš tiesą ir 
teisingumą? Perdaug stebėtis 
nepriseina. Juk panašiai daro ir 
tie, kurie nei iš tolo neturėtų 
daryti. Ar lenkų vadai nebesi 
savina Vilnių ir Lvovą ir kitas 
jiems nepriklausomas žemes? 
Juk taip. Tame reikale per 
šimtmečius lenkų vadai ne
įstengė praregėti ir sąžinės pa
budinti.

Kalbant apie kitų užsimerki 
mus, apakimus ir sąžinės atbu 
kimus, pasižiūrėkime ir į save. 
Ar Amerikos lietuviai yra pra
regėję savo tautos reikalus pa
matyti? Ar jų sąžinė dėl pa
reigų atlikimo savo tautai gali 
būti rami? Juk ne.

Taigi štai koks praregėjimas 
ir koks sąžinės pabudimas yra 
reikalingas.

!

AMERIKA PASIUNTĖ DAU
GIAU ĘAKIETINIŲ LĖKTUVŲ 

Į VOKIETIJĄ
Washington, D. C. —

Jung. Valstybės pasiuntė 
dar 75 rakietinius lėktu
vus į Vokietiją. Taipgi pa
siuntė 28 didžiuosius karo 
transportinius lėktuvus

■ \

šąląs Sokoloski pasmerkė 
alijantus, kad be jų žinios 
tai padarė.

Raudonieji nesiskaito su 
alijantais, tai ir alijantai

Washington, D. C. — | Statė of New York. New 
Jung. Valstybių Senatas,!Yorko valstija yra viena 
prieš pat užbaigiant sesi-25 valstijų, pradėjusių rū- 

! ją, priėmė bilių, pagal ku-1 pintis busimaisiais savo 
Įrį per du metus bus įleis-j naujais gyventojais, da
ta į Ameriką 205,000 iš-įbartiniais išvietintais 
vietintų žmonių iš Euro-'žmonėmis, 
pos nuolatiniam apsigyve
nimui. Be to, pagal tą bi
lių 15,000 išvietintų žmo- 

•nių, įleistų Amerikon lai- 
j kinai apsigyventi, gaus 
teisę pastoviai apsigyven
ti šiame krašte, jeigu 
Kongresas duos individu- 
alį užgyrimą.

Pagal tą bilių apie 40 
nuošimtis išvietintų žmo
nių bus įleista iš Lietuvos, 
Latvijos, Estijos ir iš ry
tinės Lenkijos srities, ku
rie yra sovietų Rusijos o- 
kupuoti. Mažiausia tris
dešimtas nuošimtis įlei
džiamų išvietintų žmonių 
turi būti tinkami ūkio 
darbams.

Vienas pirmųjų DP pri
ėmimu prie Amerikos var-

Tuo reikalu New Yorke 
įvyko suvažiavimas, ku
riame dalyvavo valstijos 
pareigūnai, . darbo unijų 
vadai, įvairių organizaci
jų atstovai, tarp kurių bu
vo ir BALF atstovai.

Suimta 200 Komunistų

Buenos Aires, Argenti
na — Komunistų Centras 
netolimame Avella n e d a 
praneša, kad ten policija 
suėmė 200 komunistų, ku
rie buvo susirinkę į susi
rinkimą.

Kokiam tikslui tas susi
rinkimas buvo sušauktas 
— nepasakoma, 
galima spėlioti, 
buvo panašiam
kaip ir kitose Pietų Ame- 
Hkos valstybėse Komu
nistiniam.

Tačiau 
kad tai 

tikslui
ansportimus lėktuvus. pradeda nebesiskaityti su 
lėktuvus pasiuntė į Vo- raudonaisiais.

Baaijca vtkttialft. N** ausirūpito
įkinkė Lenkijos komunis- 
tinę valdžią, kad ji protes
tuotų prieš Jung. Valsty
bes ir Angliją už atskiros 
valdžios sudarymą vaka
rinėje Vokietijoje. Taipgi 
raudonieji reikalauja, kad 
sušauktų keturių didžiųjų 
konferenciją neva taikos 
reikalu. Bet visiems yra 
žinoma, kad raudonieji 
siekia ne taikos, o naujų 
grobių.

kiettją pratyhąms^ kad A- 
- tnerfkoa AftMMr įprastų 

lekioti bet kurioje pasau
lio dalyje.mis ir darbu prisideda 

tam vargui sušvelninti. 
Paskutiniai duomenys ro
do, kad šalpos akcija yra 
gyva.

“BALF’as gerai žino, 
kad jo siunčiamų gėrybių 
kiekis yra nepakanka
mas visiems tremtiniams 
aprūpinti, todėl 
instrukcijas savo 
niam ir Lietuvos 
najam Kryžiui, 
moję eilėje būtų 
mi labiausiai paramos rei
kalingi žmonės — maži 
vaikai, moksleiviai, sene
liai, ligoniai. Pašalpų skir
stymą lemia tiktai var
gas, nelaimės, būtinas rei
kalas, bet ne politiniai ar 
pasaulėžiūriniai įsitikini-!_____________
mai”, — pareiškė BALF jog kandidatas į Jungtinių 
atstovė. Valstybių Prezidentą ir

jis davė 
įgalioti- 
Raudo- 

kad pir- 
globoja-

Instttute ot^HoaBtng and 
Planning Studies of the

Alijantai Įvedė Naujus 
Pintais Vakarinėje 

Vokietijoje
J ’ k'

Berlynas — Jung. Vals
tybės, Anglija ir Prancū
zija savo zonose įvedė 
naujas markes vakarinėje 
Vokietijoje. Maskvos mar-

PRASIDĖJO RESPUBLIKONŲ 
PARTIJOS KONVENCIJĄ

Philadelphia, Pa. — Bir-j Hearsto ir kai kurie kiti 
želio 21 d. čia prasidėjo laikraščiai varo vajų, kad 
didžioji Respublikonų būtų nominuotas genero- 
Partijos Konvencija. Joje.las Douglas 
bus nominuotas tos parti-

McArthur,
dabar esą Japonijoje.

PIRMAIS METAIS SAUKS 
200,000 MILITAREN 

TARNYBON
Washington, D. C. — įteikimo, išvietintų žmonių 

Jung. Valstybių armija įsileidimo bilius. 
pirmais metais gali būti Į Kaikurie senatoriai ir 
šauks tarp 200,000 ir 225,- .atstovai be miego vyko į 
000 jaunuolių, pradedant ------- *■ -
liepos 1" d., 1949 m., jeigu 
iki to laiko savanoriai ne- 
isirašys didesnis skaičius.

Sekančiais metais gali 
būti visai nešauks dau
giau jaunuolių, jeigu ne
iškils būtinas reikalas.

Philadelphia dalyv auti, 
Respublikonų par t i j o s 
konvencijoje.

Turkijos Armiją

atstovė.
BALF atstovė žada ap- Yice - Prezidentą. Kai ku- 

lankyti ko daugiausia lie- rių nuomonėj yra, kad 
tuvių tremtinių stovyklų,ibiais metais šalies prezi- 
pamatyti jų gyvenimą, iš- dentas bus išrinktas res- 
girsti tremtinių pageida-ĮPublikonas. 
vimus ir nusiskundimus f;—’—'~

nerduoti BALF vadovybei į kandidatai šiai nominaci-S 
ir kiek galima 
tremtiniams moraliai 
materialiai.

• v

nuomonė yra, kad
Maskvos Raudonieji Sulai

kė Įėjimu | Berlyną
RusijosBerlynas

raudonųjų militarė admi-
Žymiausi respublikonų f nistracija sulaikė keleivių

•* I

padėti jai yra: Dewey, Stassen,' 
ir .Taft, Vandenberg ir Mar- 

tin.

AMERIKIEČIAI SULAIKĖ 
TRAUKINIUS J BERLYNĄ.

NESISKAITO SU RUSIJOS 
• REIKALAVIMAIS

įėjimą ir įvažiavimą iš va
karų Vokietijos į Berlyną 
ir į sovietų zoną. Raudo
nieji nori visiškai užleisti 
“geležinę uždangą“, kad 
vakarų valstybės negalėtų 
sužinoti kas dedasi už tos 
“uždangos“. Tačiau jiems 
tai padaryti nepavyks, nes 
jie negali sulaikyti susi
siekimo lėktuvais.

Kongresas Pratęsė Pagailą 
Okininkfflns

Washington, D. C. — 
Jung. Valstybių 80-tas 
Kongresas užbaigė savo 
sesiją sekmadienio rytą, 
maždaug apie 6:55 vai. 
’osėdžiavo per visą naktį.

Paskutinioie sesijoje 
pratęsė* pagalbos teikimą 
ūkininkams, nutarė pakel
ti kaikuriems federalės 
valdžios departame n t ų 
darbininkams. Taipgi pri
ėmė jaunų vyrų draftavi- 
mo, užsieniui pagalbos i 12 žmonių.

Ankara, Turkija — Pra
neša, kad laike sekančių 
dvylikos mėnesių Turkija 
turės 12,000 karininkų ir 
90,000 kareivių, kurie bus 
išlavinti pagal vėliausias 
Amerikos metodas, pagal 
Turkijos - Jung. Valsty
bių armijos grupės prog
ramą.

mepraUKil RUZUS rngere
12 Žmonių

Roma — Prieplaukos 
platformai Strasoje lūžus, 
įkrito į vandenį ir prigėrė

Nauja Uetuviška Radio Valanda
Graikų Kariuomene Pasirj* 

žo Apvalyti Graikiją
Berlynas, Sov. Rusijos 

militarė administracija 
Berlyne įsakė savo parei
gūnams padaryti inspek
ciją (patikrinimą) visuo-Cinkeliais, 
se traukiniuose, kurie iš maistą ir kitokius daiktus'lis iš 70,000 karių su arti- 
vakarų Vokietijos važiuo-' amerikiečiams, gyvenan-'lerijos ir orlaivių parama 
ja į Berlyną. tiems Berlyne, lėktuvais,!pasileido į Pindus kalnus

Jung. Valstybių milita- kaip jau yra padariusi su tikslu apvalyti tą Grai- 
administracija įsakė pirmiau. Rusai negali su-Iki jos dalį nuo komunisti- 
‘ ‘nių goriių

rusams daryti inspekciją 
traukiniuose. Amerikos 
armija sulaikė siuntinių 
siuntimą į Berlyną gele- 

Ji pristatys
Athenai, Graikija — 

Graikijos kariuomenės da-
i

re administracija įsake pirmiau. Rusai 
P. G. Įgavo pareigūnams neleisti laikyti lėktuvų.

Sekmadienį, birželio-June 20 d. š. m. pradėsime 
naują lietuvišką radio valandą iš naujos WVOM radio 
stoties, Brookline, Mass., 9 vai. rytą ir kas sekmadie
nį tuo pačiu laiku.

Pasukite savo radio rodyklį ant didžiausio nu
merio —1600 kilocycles.

Skelbimus, pranešimus, sveikinimus iš anksto 
siųskite arba asmeniai priduokite šiuo adresu: 

LITHUANIAN RADIO HOLU
366 W. Broadivay, So. Boston 27, Mass.

Tel. SOuth Boston 8-2680 arba NOnvood 7-1449
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“MEŠKA” DAROSI JAUTRI
Maskva, Rusija — Ko

munistų organas “Prav
da” išėjo su straipsniu pa
smerkiančiu Prez. Truma- 
ną, kam jis savo dabarti
nėj kelionėj, savo kalbose 
liečiąs Rusiją. Ir tai esą 
neteisingais ir klaidingais 
išsireiškimais apie ją. 
“Pravda” tuo labai pikti
nasi.

Kaip žinoma, Prez. Tru- 
manas vienoje savo kalbo
je pareiškė, kad Stalinas 
esąs “nieko sau žmogus”, 
tik jis esąs Politbiuro be
laisvi.

Čia ne tik “Pravda”, bet 
ir daugelis šioje šaly ma
tė šiame pareiškime Prezi
dento klaidą, 
da” 
kas 
nas 
sau

ir kruvinas diktatorius, 
paplukdęs milijonus žmo
nių kraujuje ir ašarose.

Bet iš visko keista, kad 
toji Rusijos “meška” da
rosi taip jautri, dėl tokių 
mažų klaidelių Prezidento 
kalboje.

Pafrynyje Žuvo 1,000 
Žmonių

Nanking, Kinija —Gau
ta žinių, kad potvyniui už
liejus Foochow miestą, 
ten žuvo 1,000 žmonių, o 
apie 200,000 liko be namų, 
kuomet išsiliejęs vanduo 
sunaikino apie 10,000 na
mų Fukieno provincijoj.

Potvynio priežastis bu
vo trijų dienų nepapras
tai smarkus lietus.

Bet “Prav- 
beabejo geriau nei 
kitas žino, kad Stali- 
nėra jau toks “nieko 
žmogus”, bet žiaurus

London — Jau septinta 
diena kaip streikuoja 
15,000 laivų krovėjų Lon
dono prieplaukose. Strei
kas kilo dėl 
darbininkų, 
nubausti už 
sakė dirbti 
“nešvarių prekių” be spe
cialaus atlyginimo.

Dėl streiko atsirado pa
vojus dideliam kiekiui 
maisto sugesti.

Sprogimai Žydg Sekcijoj

simpatijos 11 
kurie buvo 

tai, kad atsi- 
prie krovimo

Buvę D. P. Lietuviai Amerikoje Yra 
Europoje Esančių Tremtinių 

Ambasadoriai

Cairo, Egyptas — Šio 
miesto žydų sekcijoje, 
turgavietėje įvyko du 
smarkūs sprogimai. Spro
gimuose žuvo 19 žmonių 
ir 42 tapo sužeisti. Penki 
namai tapo sugriauti.

Kaip žinoma Egipto ka
riuomenė dalyvauja kare 
prieš Izraeliaus valstybę, 
todėl manoma, kad ir 
sprogimų priežastis buvo 
politinė.

DARBININKAS
J. E. ARKIVYSKUOP LAIŠKAS,
skaityt, bažnyčiose Sekmadienį, birželio 20 d.

BAMOVfiNŲ MARŠAS

Be to tremtinio Ameri-

Buvę Lietuvoje aukšti Sekimas taip pat lietu- 
pareigūnai, paprasti dar- vių tremtinių visuomeni- 
bininkai, profesijonalai, nis veikimas ir kiek jie 
studentai, profesoriai ir patys rūpinasi kitiems 
lektoriai, atvykę į Ameri- tremtiniams, mažiau lai
ką, yra stebimi, studijuo- mingiems, dar Europoje 
jami, ar jie iš tikrųjų yra esantiems, į Ameriką pa- 
pavyzdingi, dėmesio ir gelbėti atvykti, 
globos verti žmonės, ko
kių Amerika turėtų dau- koje laukia tas pats sma
giau sulaukti.

BALF vadovybė buvu- j kuriais tremtinis 
šių tremtinių Amerikoje Į laisvoje Lietuvoje, 
įsikūrimą seka ir domisi.; Atvykę į Ameriką, gavę 
Juk dabar Amerikoje gy- laikiną prieglaudą, buvę 
veną buvę tremtiniai — y- tremtiniai tuoj imasi bū
rą busimųjų Amerikos dų duonos kąsniui 
gyventojų, dar tebesan- dirbti, kad nebūtų niekam 

ambasado- našta, ir imasi dirbti tokį 
darbą, koks pirmiausiai 
jiems pasiūlomas ar kokį 
jiems patiems pavyksta 
susirasti.

Tremtiniai greit suprato 
sau yra naudingi, Ameri-1 ir permatė Amerikos gy- 
ka ir Amerikos lietuviai venimą ir jam prisitaiko, 
bei lietuvių tautos drau- ’
gai, sprendžia kokia nau- šiandien naujai Ameriko- 
da būtų įsileisti ar neįsi- je besikurdamas, atkrei- 
leisti tokių žmonių didės-!pia kiekvieno dėmesį. Lie- 
nį skaičių į Ameriką. [tuviai nori juos rodyti pa-

čių tremtyje, ;_ *___
riai. Kaip buvę tremtiniai 
lietuviai Amerikoje įsiku
ria, kuo jie verčiasi, kjek 
jie pačiai Amerikai, žmo
nijai, lietuvių tautai ir

tas, toji pati profesija, 
vertėsi

Komunistai Vėl Keisiu Sava 
TakNą Europoje

Roma, birž. 21 — Komu
nistams nepavykus už
grobti Italijos valdžios ir 
subliuškus komu n i s t ų 
liaudies frontui, du komu
nistų vadai, Palmiro Tog- 
liatti ir Pietro Secchia iš
vyko į už geležinės uždan
gos kraštą.

Bendra visų nuomonė y- 
ra ta, kad už geležinės už
dangos bus padaryta 
svarbūs pakeitimai komu
nistų trategijoj.

MYLIMIEJI KRISTUJE:—
Šv. Teresė, “Mažoji Gėlelė”, visų žmonių šventoji, 

yra parašiusi šiuos žodžius: “Kai kurios gėlės, išneš
tos į orą popiečio metu, praranda savo kvapsnį”. Tais 
žodžiais ji norėjo pasakyti, kad jokiu būdu negalima 
atpasakoti neapsakomą gausumą malonių, kuriomis 
Dievas apdovanojo jos sielą. Aš kartoju jos žodžius 
dėlto, kad ir manyje kyla panašus jausmas, kai mė
ginu jums pareikšti mano padėką už sėkmingą šio pa
vasario atliekamų popierių vajų. Mano širdis kupina 
dėkingumo. Man trūksta žodžių tam dėkingumui iš
reikšti, nes žinau, kad tokių žodžių žmonių kalboje 
nėra.

Tik pagalvokite, kokią naudą atneša tie sunaudo
tų popierių vajai. Šio pavasario vajus sudarė 8,600 to
nų, už kuriuos įplaukė 63,495 dol. gryno pelno. Suly
ginus su kitais vajais, pelno buvo kiek mažiau, dėl 
susidariusių prastesnių finansinių sąlygų, bet vis dėl
to iš visų vajų jau suplaukė į Labdarybės Fondą 
28,000 popieriaus tonų ir 339,378 dol. pinigų.

Šių dienų taip vadinami pirmeiviai apgailestauja, 
kad jiems nesiseka sudaryti vieningo pasaulio. Gi 
dėlto jie nepajėgia vienybės ir brolybės įvykdyti, kad 
iš savo planų išmeta — labdarybę, brolišką meilę ir 
Katalikų tikėjimą. Aiškiau tariant, tie gudragalviai 
ignoruoja Tą, kurs tik vienas tegali išgydyti žmoni
jos žaizdas ir sujungti žmonių širdis meilės raiščiais— 
Jėzus Krįstus. Tiktai Jis yra kelias, tiesa ir gyvybė 
milijonams vargstančių pasaulio tautų.

Aš. taip kalbu, nes mano manymu, šis popierių 
vajus yra lyg sumažybinto pasaulio veikimas... Tai 
lyg būtų atsakymas į tai, ką pasaulio vadai mėgina 
padaryti; nes šio vajaus pagrindą sudaro karštos šir
dys, darbščias rankos ir nesavanaudiškas tikslas. 
Mintis apie kitus, atsižvelgimas į vargdienių reikalus 
ir artimo meilė aiškiai matosi to vajaus darbuotėj. Ir 
Labdaringas Fondas, dėl kurio aš rūpinuosi, auga ir 
šelpia vargšus ir ligonius. Štai dėlko mano jausmas 
toks gilus, kad jo žodžiai nepasiekia. Ir štai dėlko aš 
nuoširdžiai užgiriu sumanymą, kad atliekamo popie
riaus vajai būtų ir toliau daromi. Aš labai nuoširdžiai 
dėkoju penktojo vajaus dalyviams ir rimtai kviečiu 
pasiruošti šeštajam vajui ateinantį rudenį.

Tegu Švenč. Jėaus Širdis, visų širdžių Karalius ir 
Centras, patraukia jus prie savęs ir pripildo jūsų šir
dis dvasiniais turtai^ kuriuos Dangiškasis Mylėtojas 
trokšta jums suteikti.

Jutns atsidavęs Švenč. Jėzaus širdyje, 
RICHARD J. CUSHING, 
Bostono Arkivyskupas.

Dunda, trankosi griaustiniai, 
Blykčioja žaibai,
Už tave, brangi tėvyne, 
Žengiame linksmai.
Mūsų žygis drąsiai kilti. 
Skrist su sakalais,
Žengt naujais tėvynės tiltais, 
Vieškeliais naujais.
Žydi obelys prie kelio,
Žydi ir žydės, — 
Sūnūs už tave, šalele, 
Tvirtai čia stovės.
Dunda žemė po mūs kojom,
Dunda nuo griausmų, —
Už tave, šalie gimtoji, 
Mums žygiuot smagu.

K. Inčiūra.

maisto siuntinius, arba iš- 
pildinėtų affidavitus, be 
ko jie negali iššiversti...Ag 
suprantama, kad visuose 
tokiuose.rašiniuose yra ir 
tiesos dalis: yra stovyklo
se tikrai likimo nuskriaus
tų, ir nedavalgančių yra: 
tik viena taisyklė skver
biasi pirm visa j

dažnai prie svetimų gėry
bių skirstymo prikiša pirš
tus tokie, kurie visais lai
kais, prie visokių Lietuvos 
okupacinių valdžių buvo 
prilindę, net privilegijuo
tas vietas turėjo, o čia vėl, 
kaip yla iš maišo išlindo, 
pasidarydami BALF-o į- 
galiotiniais. Žinoma, kaip 
patarlė sako, “kur bus 
mainos, ten ir kranklių at
siras”, gal tai ir neišven
giama gyvenimiška blogy
bė, bet ir apdairumas bū
tinas. Vokietijon atbėgo 
dešimtys tūkkstančių lie
tuvių, todėl visokių pasi
taiko, — savanaudžių taip 
pat pasitaiko. Ar dėlto Jū
sų, Bičiuliai, parama nebe
reikalinga? To nesakau: 
kol bus čia tremtinių sto
vyklos, nenutraukite gero
jo Samaritiečio darbo, bet 
nepamirštinas šalpos tiks
lingumas ir patikėtinių 
stropus sąžiningumas.

Vienu dalyku aš negaliu 
atsistebėti ir atsidžiaugti, 
tai tais idealistais, kurie 
didžiausiu pasiaukojimu 
dirba tam, kad vargstantį 
tremtyje nepažįstamą ir 
nežinomą brolį pradžiu
gintų. Man prisimena 
^Kristaus kelias į Galgotą 
toje vietoje, kur Jis po 
sunkia kryžiaus našta su
klumpa, ir tuo metu iš bū
rio lydėjusių moterų išsi- 
skiria viena,tardamos! ga- 

i linti nors tiek Jam padėti.

užsi-

Kiekvienas buvęs D. P.,

Come in!
See the smazing

AVTOMACIC 
WASHER 

9tu theFiesh*

oih washtr bu t it washei 
ciothes AND dishts?

atkrei-

It's the wonder washer of all time .. . streamlined, 
compact and with nro separate inner tubs (you caa 
exchange thetn in V/2 minutes!) so it can be ... in turn 
... a clothes washer and a disbwasher. Both operate 
at the flick of a dial... both have washing features 
never possible before. See our Thor demonstration .. > 
today!

IM iMfgg >Mt«r e MMr W»•

BELANGER ELECTRIC
APPLIANCES

Telephone 140-W
ERNEST BELANGER

227 Main Street * Nashua, N. H.

vyzdžiu, ne tik visiems 
kitiems, bet ypač Kon
gresmenams, kurių ranko
se šiandien yra įstatymo 
sumanymas įsileisti trem
tinių didesnį skaičių, ne
atsižvelgiant valsty b i ų 
kvotų.

Ne tik lietuviai ir lietu
vių tautos draugai, net ir 
patys mums palankūs 
Kongresmenai, kaip Šen. 
Ferguson, tiek persiėmę 
lietuvių D. P. reikalais ir 
jiems pagalba, kad net 
reikalauja, jog pusė įsitei
siamųjų į Ameriką D. P. 
būtų baltai (lietuviai, lat
viai, estai).

Lietuvių tauta šiandien 
stebima visų: tų, kurie 
nori mums pagelbėti, tų, 
kurie svyruoja ir didžiau
sių lietuvių tautos priešų. 
Iš vieno kito pasielgimo, 
gero ar blogos, taktiško 
ar netaktiško , sprendžia
ma, kiek jie būtų naudin
gi šio krašto gyventojais 
būti.

Visais tremtinių reika
lais prašome kreiptis, taip 
pat jiems dovanas siųsti, 
adresuojant:
United Lithuanian Relief Fund 

of America. Ine.
105 Grand Street, 

Brooklyn 11, N. Y.
Tel. EVergreen 7-1422—1423

v •

Vokietijoje, amerikiečių 
zonoje tebegyvena 

32,046 lietuviai

Pagal EUCOM civili
niams reikalams statisti
ką, Frankfurte, Vokieti
joje, amerikiečių zonoje 
dabar yra 464,334 DP. 
304,856 stovyklose, 15,- 
700 dirba kariniuose dali
niuose, 143,769 gyvena už

Mano laiškai seniems bičių
H

Sena žmonių išmintis sa- atsikratė svetimybių, net 
ko: “Gera knyga ar laik-| ir skelbimų anglų kalba 
raštis — geriausi žmogaus kaip ir nepastebėti. To pa- 
draugai”. Taip ir man: kai sakyti apie kitus buvusius 
pernai metais nepažįsta-1 mano bičiulius, 
mas, geras lietuvis sumo
kėjo už mane metinę pre-: 
numeratą, “Darbininkas” 
pradėjo vėl lankyti mane, 
kaip ir prieš 25 metus, kai 
studentaudamas Romoje 
buvau susibičiuliavęs su 
Amerikos lietuvių kaiku- 
riais laikraščiais. Gavęs 
pirmuosius “Darbininko” 
numerius, labai apsidžiau
giau, nes, pasirodo, jis nei- 
kiėk “nepaseno”, priešin
gai, pagrožėjo, išaugo ir

I

stovyklos ribų, iš vokie
čių ūkių.

Daugiausiai yra lenkų— 
164,459, kurių 52,953 Len
kijos ukrainiečiai. Žydų 
131,466, latvių — 50,331, 
lietuvių 32,046, estų —18,- 
226 jugoslavų 15,480, rusų 
12,709, be pilietybės 28,- 
702. Ir kitų nesuskirstytų 
tautomis — 42,906.

Kovo mėnesyje išvyko 
7,154 asmenys, • o grįžo 'j 
savo buvusias tėvynes — 
894.

Mažėjant DP skaičiui, 
nemažėja tačiau jų var
gai ir bėdos. Tremtiniams 
šalpos tebereikia. Reikia 
rūbų, reikia riebalų, pieno 
ir affideivitų.

Visokiariopas dovanas 
ir toliau siųskite tokiu ad
resu:
United Lithuanian Relief Fund 

of America, 105 Grand St., 
Brooklyn 11, N. Y.

kuriems 
dažnai parašydavau iš Ro
mos, ir su kuriais nuošir
džiai bendradarbiavau, ne
begalėčiau. Na, tiek jau to, 
nes ir aš jaiu pasenau, to
dėl naujos kartos gali nebe
sugebu suprasti.

Keistu supuolimu 
šiuos laiškus rašau, kaip 
ir anąmet, iš užsienio, tik 
tuo begaliniu skirtumu 
kad tuomet buvau laisvos 
ir nepriklausomos tėvynės 
(Lietuvos) sūnus, gi da
bar — iš tremtinio stovyk
los, iš nesvetingos vokie
čių žemės. Tai gal pravers
tų keliais bruožais pavaiz
duoti mūsų - tremtinių 
pilkąsias dienas. Tiesa, jau 
nebe vienas yra apie tai 
rašęs, dažnas ir dabar te
berašo, įkiriai “maldauja” 
geraširdžius, kad kuodaž- 
niausia siuntinėtų jiems

ir

ykle skver- 
ko, kad tie, 

pagalbos ir šalpos reika- 
lingiausieji turi ir kuklu
mo ir gražaus padoru
mo daugiau už tuos, kurie 
dažnai «rašo, ir ne vienam 
laikraščiui, ne vienam as
meniui, bet keliems laik
raščiams, keliolikai asme
nų, jei tik jiems pavyksta 
kokį “brolio - amerikiečio” 
adresą kur sužvejoti. Žino-1 
mi, priminti tokiems apie(_______________
sąžiningumą netenka, nes kad.nušluostytų marškone 
jie moka trumpai stačio- _ -kraujy pasruvusį veidą.... 
kiškai atsikirsti, ką, girdi, [ jUk Jūsų tarpe mes pažįs- 
ar tau gaila, ir t.t. Todėl tame ne vieną tokią lietu- 
man labai patiko Balfo iš- yę, kurių pasišventimas 
kelta mintis, kad senai artimo meilei nemažesnis 
jau pribrendo laikas būti i yį anosios Veronikos, ly- 
daugiau atkilesniems, kad dėjusios Kristų Jeruzalės 
būtinai reikia pasiteirauti Ark vii, kad
per mūsų bendruomenių' dažnas giminė neatsilie- 
komitetus, kam vienokia pįa> arba kitas atsiliepia iš 
ar kitokia parama reika- bimbininkų pašlaitės, siū- 
lingiausia.

Tremtinius šelpti daik
tais pirmiejij Jūs, Broliai nę, žiūrėk ir ateina laiš- 
Amerikiečiai, suskatote, kas, affidavitas ar maisto 
tam suorganizavote ir BA- siuntiniai iš nepažįstamo 
LF-ą. Tai labai didelės tau- asmens, kuriam šiandien 
tinės ir moralinės reikš- svarbiau ištiesti pagalbos 
mės dalykas. Dabar šį žygį duosnią ranką, kaip klaus- 
vertinti iš esmės dar anks- ti kas jis, ar kodėl negrįž
ti, bet ir dėl BALF-o su-( ta Lietuvon. Ir kai žmogus 
rinktų gerybių tikslaus pats patiri pagalba iš to- 
paskirstymo daug galima kių žmonių, tai norisi ne
būtų pasakyti. Praktiškai, besušukti, bet šaukti į vi- 
atrodo, būtų geriau gal in-, sus tremtyje nevilties kan- 
dividualus šelpimas šeimo- kišamuosius brolius: 
mis, kaip kad savo laiku* 
mūsų Vyskupai tremtyje 
sugestijonavo. Dabar gi 
gaunasi toks vaizdas: au
kotojas aukavo gera širdi
mi o šelpiamajam, reika
lingam švarko, duoda kel
nes ar liemenę, o baltinių 
reikalingam — liko mote
riška suknelė ar palaidinu
kė. Jei būtų individualiai į 
šelpiama šeima, šelpėjas j 
galėtų patirti ko šiandieni 
šelpiamajam trūksta, ne
būtų progos nusivilti ar 
bereikalingai priekaištauti 
šalpą Skirstantiesiems. Su
sitaupytų daugiau gėry
bių, ir stovyklose sumažė
tų aitrumai. Matote, Bi
čiuli, kad ir čia, tremtyje,

• *

pia, arba kitas atsiliepia iš

į lydamas tremtiniui grįžti 
į bolševikų teriojamą tėvy-

I

jI

i

ne
nusiminkite, yra Dievas, 
yra išsigelbėjimas, nes per 
tuos žmones eina pagalba 
iš dangaus... Kai Jūs, Bi
čiuliai, dar turite savo tar
pe tokių kilnių didžiadva
sių lietuvių, nežūsime, pri
sikelsime ir gyvensime 
Lietuvos ateičiai.

Tam kartui jau baigsiu 
pirmąjį savo laišką sena
jam savo bičiuliui “Darbi
ninkui”, tikėdamasis, 'kad 
jis mane supras, nors jau 
25-ri metai kai mes su juo 
mintimis nesidalinome, 
tartum būtume buvę nuto
lę, o vis dar tiek artimi 
broliai... Tad iki sekančio 
laiško

Jūsų bičiulis M. P.

jVyrai Rūko Dexters Dėlei 
Smagumo, Kurį Puikūs 
Cigarai Teikia!

*> 6 > BawchuMt. *. Jt.
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Marksizmas Neatsilaiko Prieš

KAD/\ BAIGSIS LIETUVIŲ 
ŽUDYMAS?

(Oro paštu iš Europos)

Rimtesnieji politikai jau atvirai pripažįsta, kad 
šių dienų blogis turi daug gilesnį pagrindą, negu vien 
tik ekonominis pasaulio susmukimas. Ekonominės 
klaidos duodasi greičiau ir lengviau pataisomos, ypač 
turint tiek moderninių priemonių žmogaus būklei pa
taisyti. Šių dienų žmonijos vargai yra daugiau dvasi
nio pobūdžio. Žmonija serga dvasiniu i” ‘ ‘ 
grįždama į pagonizmą ir visatinį abejutiškumą religi-, kuris ga Churchil;liu 
jai. Markso istormm materializmas uznuodyjo pa- ,žosi lbgti civilizaciją 
saulj, ir žmonija vos tepajėgia bent tiek alsuoti, kad £, * c . £
išliktų laisva nuo visiško sugyvulėjimo. Toj kovoj už 1 a^du'vvrS* kS užsi- 
dvasinę būklę žmonija pasigenda tą, ką buvo prara- į ž ” pasiekti erei-
dusi — tikėjimo į Dievą. Po tiek vargų ir nuostolių .. p _ . s
žmonės, lyg tasai sūnus palaidūnas, pajuto, kad mate- ciau. lr. maz^nemis 8av()
rialistų - marksiečių replėse gyvenimas nebepakenčia- au .omĮS’ P^81 viete
mas. Anapus geležinės uždangos milžiniškas smaug- ■^reciąjj, kuris šiandien, 
lys jau baigia išspausti paskutinį gyvybės atodūsį.: triumfuodamas vienas 
Reikia grįžt pas tėvą — ten visai kitoks gyvenimas, j nuSaįję_s Naujosios Eu-

Grįžti pas tėvą, t. y. į religiją ir laisvę, marksis- ropos kūrėją , veda ats- 
tai leisti nenori ir savo geležinę uždangą dar daugiau laikos sabotavimo po- 
stiprina, kad nė akis neregėtų, ne ausis negirdėtų, “tiką. Riešutaudami su 
kaip tame “rojuje” gyvenama. Tačiau dar ten nepa- • ve^niu» tuodu vyraipropa- 
kliuvusios tautos susiprato ir pradėjo vesti dvasinę gandos dėliai sukūrė AV 
kovą prieš žmogaus teisių paneigėjus. Kova bus lai-danto Chartą, kurią tuojau 
mėta, nes dvasinių ginklų marksistai kaip ir neturi.! sulaužė Teherane, Yaltoj, 
Brutalinė jėga vienintelis jų ginklas. Jis geras tam
siems vergams suvaldyti, bet žmonija vergijos nepa-

Pabaltėje baimės siaubas 
siaučia, ašaros ir kraujas 
upeliais teka...

O METAI BĖGA
Jau aštuoni metai, kai 

Sovietų Sąjunga įsiveržė į 
Lietuvą ir panaikino visų 
taikių Pabarėj tautų žy
dinčią nepriklausomybę. Ir 
septyni metai, kai masko
liai pradėjo masiniai vežti 
paba’tiečius i Sibirą (1941 
6.14-22 d.). Trumpam vo- 
kiečių-rusų karas sustab
dė masini nabaStiečių išve
žimą už Uralo. Bet, kaip 
vėliau paaiškėjo, ne gėrės-

BE TAVĘS...
Be Tavęs Mylima — ne Velykos. 
Nėr žiedų be Tavęs širdyje...
Tik kaip sapnas gražus pasiliko, 
Tavo vardas brangi — Lietuva!
Tad pavasaris žengia didingas — 
Širdį dengs baltas šydas žiedų. 
Tave laimins Dangus stebuklingas, 
Nebejausi Tu savo žaizdų...
Be tavęs čia už marių nelinksma, 
Perskausmingai toli Tu esi...
Tave trokštam matyti aplinkui 
Nes Tu mūsų aušrinė šviesi.
Nėr pavasariu mums čia už marių, 
Už melsvų tolimų vandenų...
Sunas palmės, ir noksta bananai, 
Bet nėra vyturėlio dainų.
Mums gyvenimas liko kaip monai, 
Nesulaukiam prašvintant dienos... 
Žemėj saulių tebus milionai 
Bet jų mums nepasiekt niekados.
Nc-bemokam jau džiaugtis ir juoktis, 
Kaip vaikai nebekrykščiam žieduos. 
Mums išolūšė nevystančią puokšte. 
Kas grąžins, kas mums ją atiduos?
Širdyse piltis miršta, ir gema 
Kaip ilga reiks gyvent be Tavęs 
Taip toli mums šventa Tavo žemė! 
Kas gyvent, ar numirt ten nuves?
Tave meldžiame Mielas Dievuli! 
Tu grąžinki mums žemę širdies, 
Mūs krūtinėj toks sielvartas guli, 
Tu teisybės mums ranką ištiesk!
Be tavęs mylima ne — Velykos, 
Nėr žiedų be tavęs širdyje.
Tik kaip sapnas gražus pasiliko — 
Tavo vardas brangi — Lietuva.

Maskvoj ir Potsdame... iš
davę Baltijos valstybes ir 

kenčia. Ji natūraliai nori būti laisva. Diktatoriai tik Lenkiją palikę nei pakar- 
laikinai gali ją smaugti. Kai laisvės pošūkis plačiai tą, nei papjautą, 
pasaulyje suskamba, diktatorių valdžia automačiai Iš W. Churchillio atsimi- 
sugriūva. Ką šiandien reiškia Kinijos siena? Tik ak- nimų (kuriuos net paci- 
menų tvora, iki šiol tebeišlikusi vien žmonėms pasi- tuoti draudžiama) matyti, 
juokti iš beprotiškų atžagareivių pastangų apsidraus-. kad amžinasis bolševikų 
ti nuo moderninės pasaulio civilizacijos. Tokią pat ro- priešas W. Ch. gerai žinojo 
!ę vaidina ir geležinė Maskvos uždanga ir tokią pat ir numatė Kremliaus pla- 
rolę ji suvaidins istorijoj. Dar blogesnę, nes ji prasi- nūs ir siekimus, vienok 
tyje sukels ne tik juoko, bet ir pasibaisėjimo nuotai- draugiškumo dėliai visa 
ką. . i tai nuo viešumos slėpė, ir

Tačiau ir anapus uždangos esama, reiškinių, nu- laviravo taip, kad tik savo 
rodančių, kad ir brutalinė jėga jaučiasi bejėgė, kai imperiją išgelbėti, atpir- 
susiduria su dvasiniais veiksniais. Neperseniai Krem-; kimo ožiais panaudodamas 
liaus ponai tyčiojosi iš Popiežiaus bejėgiškumo, kad kitas tautas, turbūt už- 
jis nevienos divizijos negali pastatyti. Dabar jie pa- miršdamas, jog kaip tik 
matė, kad ginkluotų divizijų Popiežiui nebereikia. Jis dėl to gali prisieiti dar kar- 
ir be jų nugalėjo, kai paskelbė religinį karą. Materia- tą kariauti. Rezultate: nu- 
listinės Markso idėjos prieš religiją neatsilaiko. Mas- galėtosios tautos (vokie- 
kva jau pradeda suprasti Bismarko žodžius: kovoti čiai, austrai, italai ir japo- 
prieš religiją tai tas pat, ką mušti kardu į vandeni: nai) šiandien randasi ge- 
nėra jokių pasekmių. Stalinas mėgina būti gudresniu resnėj būklėj, galima sa- 
už Bismarką: prieš katalikus stato nezaležnikus. Ne- kyti, taikos gyvenime, 
svarbu, kad jis ant juoko save pastato, bet svarbu, kuomet nekaltos neutra- 
kad pripažįsta brutalinės jėgos bejėgiškumą, ir prieš |jOS lietuvių, latvių ir estu 
tikrojo tikėjimo pajėgumą stato dvasinį erzatzą. Žo-; kultūringos tautos nemato 
džiu, pilnas bankrūtas._______________ K. savo kančių galo, kuomet

GERAIS NORAIS IR 
PRAGARAS GRjSTAS 
Daug valdovų yra bandę 

sutvarkyti kontinentus irj 
amžiną taiką žmonijai už
tikrinti. Eet, kaip ir pas
kutinio karo išvados paro
dė, ligšiol joks mirtingasis 
genijus negalėjo savo iš- 

i mintimi pasaulio reikalų 
aprėpti tiek, kad rastų 
auksinį vidurį, kurio pri
silaikant galima būtų iš
vesti tautas iš kančių ir 
vergijos.

Kaip meteoras švystelė- 
■ jęs šviesusis vViIsonas pa- 
i liko Europą savo likimui.* ni buVo ir vokiečiai. Ir šie 
: Dėl to pasaulio tvarkymą naudojosi “neatsakinga” 

............ į beveik iš naujo turėjo pra- karo proga, kad suduoti 
n ^ti jo įpėdinis Roosevel- mirtina smūgį atkakliai 

savo laisvę ginančioms 
mažoms tautoms, kurios, 
ypač Lietuva, buvo kliūti
mi vokiečių Drang nach 
Osten ir jų gyvenimo er
dvės (Lebensraum) rytuo
se politikai. 1944 m. grįžę 
įniršę maskoliai ne tik į- 
vykdė Lietuvoje lietuvių 
“fašistų” ir “buožių” su
šaudymą, bet tuojau pra
dėjo ir toliau be pertrau
kos jau kelintus metus 
vykdo lietuvių ir kitų Pa-! 
baltėse tautų išžudymą,1 
masiniai kankindami žmo
nes kalėjimuose ir išvež- 
dami į rytus, iš kur vargu 
kas begrįš kada.

Metai bėga, baisus nusi
kaltimas prieš pasaulį ir 
žmoniškumą vykdomas 
nežmoniškiausiu būdu, vi
sai atvirai ir tekiu plačiu 
mastu, jog niekam nėra, 
paslaptis, kas liks iš Lietu
vos, jei ir toliau taip siaus 
suazijatėję rusai Pabaltės 
kraštuose. ^Juo kultūringo 
pasaulio akių užsibarika
davę plienine ir geležine 
uždangomis, sovietai be 
pasigailėjimo naikina vi
sus, kurie nenori nieko 
bendro su Maskvos prime
tamu komunizmu turėti.

EI, PASAULI!..
Kai kovojom dėl Vilniaus 

atgavimo, mes naudojom 
originalius būdus, jų tar- linas <ne rusas f toli pra- 
pe dainuodami “Ei, pasau
li, mes be Vilniaus nenu
rimsim, ne!” šiandien Lie
tuvos klaiki būsena ir lie
tuvių tautos tragedija yra

nepalyginamai skaudesnė 
ir baisesnė. Todėl nepa
kanka vien šūkių, nepla
ningos propagandos ir ne
suderintų veiksmų. Rusų 
sauvaliavimas Lietuvoje 
yra lygus plėšikų-žmogžu- 
džių darbui, kuris baigiasi 
gaisru, sunaikinančiu visą 
turtą, gyvybę ir visas nu
sikaltimo žymes.

Pasaulis žino Erodą, Ne- 
roną, Džingis Chaną, Joną 
Žiaurųjį. Duesseldoffo žu
diką ir (Hitlerį. Baisi nelai
mė tautai, kurios valdžios 
viršūnėje sėdi tironas, sa
distas. Bet dar baisesnė 
nelaimė žmonijai, kai vie
nos valstybės valdovas 
kraugerys pasiima sau tei
sę žudyti ištisas ..nekaltas 
kitas tautas. Azijatas Sta-

Parašė Jonas Emilas

PARTIZANAI*
Antroji dalis
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Gražbilys prabilo
— Ar tu komunistas?
— Šimtaprocentinis!

Nachalskiui nepatiko toks Gražbilio. at
sakymas. Visai kaip Pochotinas. Žinoma, 
meluoja, bet kaip ji sugauti?

— Ar tu žinai, ką kalbi? šimtprocentims 
lai tobulas. Kur įrodymai, kad esi tobulas 
komunistas?

Gražbilys tylėjo. Gal greitomis nesurado 
atsakymo.

— Tyli, reiškia įrodymų neturi. Ot ir su
gavau, kad meluoji.

— Aš nesakiau, kad esu tobulas komunis
tas. Aš tik šimtprocentinis.

— Bet šimtprocentinis reiškia tobulas, ar 
ne?

— Visai ne. Aš nematau nevieno tobulo 
komunisto, o bet gi visi šimtprocentiniai. 
Jei kitaip pasisakytų, būtų išmesti iš parti
jos. 4

— Žiūrėk koks gudruolis. Na, o koks, ta
vo manymu, komunistas yra Stalinas? Kiek 
jam procentų duosi? 500, 1000?

— Ne. Aš jam duočiau 99 nuošimčius.

— Ką?! Kaip tu išdrįsti? Tai tu geresnis 
komunistas už patį Staliną?!

— Ne. Aš nevertas nė Stalino batų bu
čiuoti. O bet gi jis vienu procentu žemiau už 
mane stovi.

— Ką tu čia plepi ? Tu iš proto išsikraus
tei!

— Jei taip, tai ir logika iš proto išsikraus
tė. Tik paklausyk, tovarišč komisare. Stali
nas gali ne tik komunistus kritikuoti, bet ir 
Marksą bei Leniną patobulinti. Tegu tai pa
mėgina bet koks kitas šimtprocentinis ko
munistas. Tuojau galvelę palydės. Reiškia, 
procentavimo atžvilgiu, Stalino vertė nu
krinta bent vienu nuošimčiu, nes jis komu
nizmo kūrėją išdrįsta tobulinti. Tačiau gy
venime viskas eina atvirkščiai. Gyvenime 
kiekvienas šimtprocentinis komunistas, 
prieš- Stalino valdžią ir galią pastatytas* yra 
šimtprocentinis nulius, ar verčiau milijon- 
procentinis minusas, o bet gi sakosi esąs 
šimtprocentinis pliusas! Gi greta to visko, 
ir Stalinas nėra tobulas, nes drįsta komuniz
mą kritikuoti. Iš to išvada: procentuotė sau, 
tobulybė sau ir gyvenimas sau.

— Bet ką tu čia... tu beprotis... nachalas... 
aš tuojau tave sušaudysiu... — vos pajėgė 
išmikčioti Nachalskis.

Gražbilys, lyg kokio šišo pagautas, rodos 
nė dėmesio nekreipė į Nachalskio susijaudi
nimą.

— Juk tai tikra tiesa, tovarišč komisare. 
Tik pažiūrėkit į mūsų komunistinę tvarką,

3
j QUO VADIS, PASAULI?
| Quo vadis, kultūringasis 
į pasauli? Argi tave nejau- 
: dina taikos metu Rytų ir 
1 Centrinėj Europoj lieja- 
■ mas nekaltų mažų tautų 
kraujas? Argi tu, pasauli, 
manai, kad po to ir tau ne-

l ateis eilė... paklusti besą
lyginiai kruvinajam

i Kremliui? Tai, kas dar 
šiandien, po trijų metų 
nuo Vokietijos kapituliaci
jos, dedasi Pabaltėje ir ki
tuose Centr. Europos kraš
tuose, ne vien tų tautų 
viengenčius, bet lygiai ir 
visas kitas laisvę brangi
nančias kultūringas tau
tas — mažas ir dideles — 
turi jaudinti ir nepalikti 
ramybėje, pasitenkinant 
tik protestais, beprasmiu 
tylėjjimu, pasyviu pritari
mu ir nesuderintu veiklu
mu.

Jeigu Pabaltės tautų žu- 
' dymas nebus tuojau su
stabdytas ir tiems kraš- 

į tams nebus grąžinta lais- 
i vė ir nepriklausomybė, — 
likusis pasaulis ryt ar po
ryt susilauks to paties li
kimo. Nes jau trečius me
tus tai pranašaujame ir 
rimtai įspėjame Vakarų 
Demokratiją. Tegul nelau
kia Vakarai, kol Kremlius 
suvirškins savo kruvinais 
batais mindžiojamus kraš
tus. Tegul Didžioji Brita
nija nesidžiaugia apgynusi 
savo imperiją, kol sovietai

_ prie Elbės. Tegul Amerika 
nemiega, kol sovietų inva
zija neprasidėjo... j Alaską 
ir Kanada arba kol komu
nistų penktoji kolona ją iš 
vidaus išsprogdins.

Edv. Karnėnas
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Kolumbija.

STALINAS — DIDŽIAU
SIAS ŽMONIŲ ŽUDIKAS 
PASAULIO ISTORIJOJ
O ką daro kultūringoje 

pasaulio atsakingi didžiū
nai? Jie gerai žino kas da
rosi už geležinės uždangos, 
bet tai jiems nekliudo su 

’ Kremlium palaikyti “ge
rus” diplomatinius santy
kius, kalbėtis su juo prisi-j 
laikant diplomatinio eti'ke-j 
to, net ir tuomet, kai j 
Kremliaus atstovai aki-! 
plėšiškai iš jų tyčiojasi, 
juos įžeidinėja, niekina. 
Pasaulio autoritetai veikia 
nesuderintai. Vieni, apsi
ginklavę diplomatine kan
trybe, tenkinasi tik pro
testo notomis, nepanaudo
dami turimų tvirčiausių 
argumentų, kol dar jiems 
patiems Kremlius už pa
čios gerklės nenutvėrė, ki
ti — kalba tik apie atskiro 
luomo ir vienos kurios i- 

(bažnyčios)

• v

lenkė visus ligšiol buvu
sius tironus, tautų žudi
kus. Net Hitlerį jis už-( deologijos 
temdė. persekiojimą...

ar verčiau netvarką. Visur tik procentai ir 
skaitlinės — astronomihės skaitlinės. Visur 
šimturocentinė manija — meluoti. Visų pia- 
tilietku ir šiaip jau bet kokių užsimoiimų, 
visi uždaviniai, visų darbų normos šimtu 
nuošimčių išpildomos. Gi patikrinimas paro
do ,kad viskas toli gražu iki šimto nuošim
čių. Reiškia, komunistų tvarkoj išsivystęs 
šimtprocentinis melas.

Nachalskis tik akimis mirkčiojo, tų išve
džiojimų beklausydamas. Ilgoką momentą 
negalėjo nė žodžio pratarti, rodos, kas jam 
burną būtų užrišęs. Atstui stovįs Vilkaitis 
netikėjo savo ausimis, kaip tą viską Gražbi
lys galėjo sugalvoti. Tiesa, juodu su Graž- 
biliu buvo padarę planą ko daugiausiai Na- 
chalskį įerzinti, kad greičiau tardymą baig
tų ir Vilkaičiui pavestų Gražbilį kankyti. 
Net buvo numatyta, kokiu būdu Nachalskį 
iš kantrybės išvesti, būtent,, kritikuojant ko
munizmą. Tačiau Vilkaitis niekad nesitikė
jo, kad Gražbilys tiek iškalbios parodytų ir 
tokių gudragalviškų argumentų prisigamin
tų. Jis visados atrodė lengvapėdišku žiopliu
ku, ir štai tokį suktą klastininką Nachalskį 
į ožio ragą sugrūdo. Na, na. Nachalskis pa
galiau atgavo kalbą ir kiek pusiausvyros, 
bet nesutramdė savo pykčiaus. Griežtai puo
lė jau nutilusį Gražbilį.

— Nemanyk, tu durake, kad man čia ko
kių mandrybių pripasakojai. Tai tik nemok
šos pusbernio sapalionės. Nemanyk, kad jos 
tau pagelbės. Priešingai, labai daug pa
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LEKCIJOS
IR

EVANGELIJOS
Skaitomos visų metų Viešpaties 

Dienomis. Šventadieniais 
ir Šiokiadieniais. 
Tekstas imtas iš
Arkivyskupo 

Juozą no Skvirecko 
Šv. Rašto vertimo

Šią be galo naudingą knygą 
savo lėšomis išleido

Kun. Juozapas J. Valantiejus.
Visas tekstas kirčiuotas. 
Visos knygos sukrautos 
“Darbininko” knygyne. 
Knyga stipriai įrišta.

Kaina $3.00.
Užsakymus su čekiais ar money 

orderiais siųskite:
“Darbininkas”,

366 W. Broadway,
So. Boston 27. Massj

kenks. Norėdamas pasirodyti su savo protu, 
tu atskleidei savo sielą. Tu tik negudrus an- 
simetėlis. Sakaisi esąs komunistas, bet esi 
pirmos rūšies baltagvardietis... Apie tai 
daugiau nekamantinėsiu. Iš to ką pasakei, 
jau esi vertas likviduotės, bet jei atvirai at
sakysi į kelis sekamus klausimus, tai tavo 
bausmė bus sušvelnyta. Pirmiausiai atsa
kyk, kokie tavo su Pochotinu santykiai?

— Šimtprocentiniai! — atšovė Gražbilys.
Tas žodis Nachalskiui tiek įkirėjo, kad 

čiuptelėjo Naganą. Bet staiga susigriebė, 
kad tai puikus atsakymas. Šimtprocentiniai 
Pochotino su baltagvardiečiu santykiai — 
geriau nereikia. Tas abudu pražudys.

— Labai gerai. Volk, ar girdėjai tą atsa
kymą?

— Tikrai taip, tovarišč komisare! — at
sakė Vilkaitis.

— Taigi nepamiršk. Dabar kitas klausi
mas: kas judviem padėjo pabėgt iš banditų 
nelaisvės?

— Vienas belaisvis komunistas, kurį lie
tuviai skaitė atsivertėliu.

— Kaip jo pavardė?
— Rože, ar Pierožek, tikrai nepamenu. 

Kažkoks lenkpalaikis.
— Ar banditai nepadėjo?
— Jie save partizanais vadina. Ne. Jie nė 

nesapnavo, kad ruošiamės pabėgti.
— Pasakyk man, kur yra tas banditų po

žemis, kuriame judu sėdė jota?
Gražbilys tylėjo.
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REIKALINGI ŠV. JURGIO 
KOVOTOJAI

Po 7 mėty kovos dėl laisvės—Europa pavergta

Šveicarijos laikraščio 
“Rendez-vous” redakto
rius R. Savare-Grandvoi- 
net’as kovo 31 d. “New 
York Times’e” rašė:

“Mes girdime politikus 
kalbant apie keblią Euro
pos būklę; žinome, kad ba
das ir ligos yra mūsų prie
angy. kad Europoje ir 
JAI r-se dirbtuvės vėl ga
mina karo reikmenis. Ži
nome, kad Europos gyven
tojų trys ketvirtys yra au
ka labiausiai neteisėtos 
pavergimo sistemos, T 
kada žinomos žmogaus is- sluoksniuose, įskaitai bai- 
torijoje. Po 7 metų kovos mę viduriniuose darbo 
dėl laisvės — Europa yra sluoksniuose, 
pavergta. Pastebime, kad 
dabar jau nei žodžiu ne
prisimenami Atlanto nuo
statai. Demokratijos dės
niai dabar sukelia nejaukų j 
juoką, kai politiniai vadai' 
juos primena. Be to viso, 
matėme tekius nuostabius 
nuomonių keitimus, kad 
daugiau jau nebegalim tu
rėti pasitikėjimo.

Sovietų “demokratijos” 
priešakio postais. Spauda 
turi skelbti tai, kas jai 
liepta spausdinti; nėra kal
bos ir minties laisvės. Pa
vyzdžiui, Italijoje vyrai ir 
moterys pirma pasikviečia 
užsieniečius draugus i 
nuošaliausią kambarį ir 
tik po to drįsta išreikšti 
tikrąją savo nuomonę. 
Prancūzijoje esama bai
mės. Šveicarijoje, šioje 
mažoje ir gerbtinoje tau
toje, taip pat matai jėgas 

bet veikiant darbininkų
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LRKSA 56-to SEIMO RENGIMO
KOMISIJOS VADOVYBE

i

rika skelbtų europiečiams 
tiesą apie pačią Europą? 
Tai vis medžiaga visų JAV, 
piliečių apsvarstymui 
prieš rinkimus ne tik apie 
šio krašto, bet ir viso pa-Į 

■ šaulio ateitį.
Nors nepaskubom, bet 

’ vis dėlto Amerika ginkluo
jasi ir rengiasi jau net gin
tis nuo raudonosios Rusi
jos puolimo. Bet vien to 

' neužtenka. Ne tik Ameri
kai Ir ypač Europai, bet 
šiandien jau ir visiems že
mynams reikia apaštalų 
daugybės skelbti tiesai 

i apie blogį ir išsiveržusias 
pragaro jėgas.

i Prezidentas Trumanas 
' ir Valstybės Sekr. Mar- 
shall’as keliais atvejais
tiktai garsiai sušuko apie kytojai, veikėjai ir šiaip- 
komunizmo blogumą ir jau šviesuoliai. Šių apa- 
Rusijos pavojus. Dabar stalų skelbiamos Tiesos 
bent Kongreso dalis rūpi- liudytojai turi būti komu- 
nasi suvaržyti komunistų nizmo kankiniai ir kiti 
partiją. Tačiau ir bet ko
kie šios partijos suvar
žymai neužčiaups komu
nistams burnos ir jų melui 
kelio nepastos. Tai visa tik

Kas bus, močiute, kas bus, 
Kas bus, širdele, kas bus: 

Įbėgo peliukė 
Į margą skrynukę, 

Oi, kas bus?
Tas bus, jaunoji, tas bus: 
Tas bus, dukrele, tas bus:. 

Atneški kačiukę, 
Sugaus tą peliukę, 

Oi, tas bus.
Kas bus, širdele, kas bus: 
Kas bus, močiute, kas bus: 

Įlindo zuikelis 
Į rūtų darželį, 

Oi, kas bus?
Tas bus, dukrele, tas bus 
Tas bus, jaunoji, tas bus: 

Paleisim kurtelius, 
Sugausim zuikelį, 

Oi, tas bus. x

Europoje Klasių karas 
verčiamas įsiliepsnoti; 
brolis mokomas nekęsti 
savo brolio.

Į Mes Europoje bijomės. Ir 
kas gi gali tarti bent vieną 
žodį mūsų laisvių apgyni
mui ir turėti drąsos pasa
kyti: tik ligi šiol ir ne to
liau? Kas gali išgelbėti 
mūsų namus, mūsų kultū-

1940 m. Sovietų užpuoli-! rą, brangią mūsų žemę? 
mas Suomijos buvo apibū-Į Tik viena grupė gali gin- 
dintas kaip niekšiškas.' ti tą mūsų paveldėjimą. 
Mūsų širdys virpėjo su u-: Tai grupė, kurios neremia 
žuojauta nedidelei narsiai’ nei pinigai, nei spauda, 
kariuomenei, kuri 
drąsiai 
Imk bet kurį to laikotarpio: (intelektualai), 
laikraštį ar žurnalą ir pa-’prekybininkai, 
matysi, kaip Sovietų vy-: 
riausybė buvo apibūdinta 
su pasibiaurėjimu, baime 
ir neapykanta.

1941 m. birž. 22 d. naciai! 
puolė Rusiją. Iš vienos die
nos ir šitas spaudos tonas 
visoje neokupuotoje Vak. 
Europoje užtraukė kitokią! 
gaidą. Tarp vienos savai-! 
tės ir kitos paveiksluoti 
žurnalai pakeitė savo poli-šimtmečio šventieji Jur- 
tiką. Ir mums pakištos giai.
nuotraukos, rodančios Ir vis dėlto yra tūkstan- 
“šaunius” Sovietų pilie- čiai, o gal ir milijonai to- 
čius, ginančius savo žemę, kių, kurie nekantriai lau- 
kilnius savo idealus, savo kia ženklo, progos dvasiš- 
“demekratiją”. Suomija kai kovoti — žmogaus! 
liko pamiršta. Juodasis ta- laisvės teisei ginti. Ne bet; 
po baltu per vieną naktį kokius plojimų lydimus: 
Galėjai liūdėti dėl žiau- žodžius ar “izmus”, ginti,! 
raus mažų Balkanų vals- bet tiktai laisvę, tokią, ko- 
tybių likimo, bet išreiškęs kia bet kuri verta civili- 
tekią nuomonę galėjai su- zacija turi teisę naudotis, 
silaukti vokiečių sėbro: Ar Amerika gali pagel- 
vardo. bėti mums nusikratyti tais !

Prancūzija ir tie visi pančiais? Ne pinigais,! 
kraštai, kurių Maskva uo- noris ir dosniai duodamais,! 
liai siekia per kelis dešimt- bet išvaduojant mūsų lie-Į 
mečius, dabar paverčiami žuvius, mūsų širdis, mūsų

*** - • s

Kadangi Bostonui tenka garbė priimti mūsų seniausios, di
džiausios ir turtingiausios organizacijos — Liet. R. K. Susivie- 
nymo Amerikoje 56-tas Seimas, tai bostoniečiai* ir jų vadai, rū
pinasi. kad tas priėmimas būtų atmintinas — istorinis. Klebo
nas kun. £r. Virmauskis, dvasios vadas, (sėdi vidury) rūpinasi 
iškilmingomis Šeiminėmis pamaldomis, kuriose dalyvaus Vysku
pas John J. Wright, D. D. ir į kurias yra kviečiami šeši lietuviai 
prelatai, T.T. Pranciškonų, Marijonų ir kitų vienuolijų atstovai, 
ir daugybė dvasiškių. Jis teikia išmintingus patarimus ir leidžia 
naudotis patalpomis susirinkimams. Klebono dešinėje sėdi Pra
nas Razvadauskas, Komisijos ko-pirmininkas, sėkmingas biznie- rodo, kad JAV vyriausybė 
rius - visuomenininkas. Jis daugiausiai darbuojasi sveikinimų - ir Kongresas taisosi bent

i 

_ _ ___________J ____________ __ __ _________ —

skelbimų į programos knygutę surinkimu ir jos sutvarkymu, savo galvojime apie ateitį
Kairėie sėdi adv. Jonas J. Grigalius. Komisijos pirm., ir Massa- ir ifivv/in r-ondrinacioa -ia.

_____________ i 
bininkas bus kovotojas 
pirmose eilėse.

Neturime tos kovos ati
dėlioti. Komunistai ne
snaudžia. Komunizmo pa
vojai kasdien didėja. Tai 
šv. Jurgio kovai išsiplėtus 
visuomeniniam gyvenime, 
ji išplis ir į valdžios sluoks
nius. Dangus laimina tik 
tuos, kurie dirba dorą dar
bą ir kovoja su piktu.

Šv. Jurgio dvasios pašau
kimas reikalingas tiek A- 
merikoje, tiek Europoje, 
tiek kituose žemynuose, 
nes komunizmo sąjūdis 
jau labai plačiai išsišako
jęs ir labai veiklus.

Visuomenės vadai, kaipo 
vadovaujantieji visuome
niniai apaštalai, turi paga
liau pradėti tą kilnų dar
bą, kuris sukels visuome
nę į organizuotus žygius 
mirštamuoju šv. Jurgio 
pavyzdžiu.

P. Jurgėla

taip! Galvojantieji vyrai ir mo- 
atrėmė puolimą.'terys, jaunieji mokytiniai 

smulkūs
Tie, kuriei 

kovojo, kad susikurtų pa-j 
dorius namus, šeimas, ku
rios galėtų tikėtis turėti 
vietelę po saule Europoje,! 
kur galėtų sau ramiai gy
venti. Apšviest u s i ų j ų 
sluoksniai, kurie negali 
medžiaginės naudom tikė
tis iš kovos prieš godžių a- 
vantiuristų minias. Tie vi
si yra svarbiausieji mūsų

Kairėje sėdi adv. Jonas J. Grigalius, Komisijos pirm., ir Massa- įj išvydo raudonąsias jė- 
chusetts valstybės pareigūnas, (Associate Commissioner, Metro- gas dienos Šviesoje. O juk 
politan District Commission), kurs jau apie metus laiko rūpina- ne taip senai toji komunis- 
si šiuo seimu ir tuo reikalu yra turėjęs ne vieną konferenciją su tįnė Rusija buvo Amprikos 
Centro sekretorium Wm. T. Kvetkum ir kitais vadais. Jis rūpi- sąjungininkė Tuomet bet 
naši abelnu Seimo ir jo pramogų (Olimpiados, Festivalo) pasi- kokie tiesos skelbėjai buvo 
sekimu, bet labiausiai sielojasi Šeiminio Bankieto pavykimu. “■
kurs įvyks birželio 29, Hotel Statler ir kuriame dalyvaus visoje hinjais” 
Amerikoje žinomos asmenybės, J. E. Arkivyskupas Richard J. — - 
Cushing, D. D., Kongresmanas John W. McCormack ir kiti. Jei -- - 
bankieto salė bus pilna, tai kvotimai bus išlaikyti. — Seimas 
bus apvainikuotas pasisekimu. Todėl, patartina visiems tuoj re
zervuoti sau vietas bankiete pas šią vadovybę. Tai pokylis, kurį 
prisiminsite ir gerėsitės per ilgą laiką. Tai bus lietuvių pasidi
džiavimo bankietąs.

tremtiniai.
Plačiai ir garsiai skel

biant tą tiesą, atsiras šv. 
Jurgio kareivių minios. 
Jie susirikiuos su tais a- 
pastatais ir sudarys šv. 
Jurgio kovotojų armiją ir 
išeis į viešą atkaklią kovą 
prieš komunizmo jėgas, 
jų klastas, pinkles, melą ir 
siekimus. Krikščionis dar-

i

Ramybes Šaltinis
Surinko ir išleido kun. P. M.

Juras, 1943 m., 544 pust
ši maldaknygė panaši j aukš

čiau minėtą. Taip pat visais at
žvilgiais graži, naudinga ir pa
togi. Puošnūs viršeliai, paauk
suoti pakraščiai, rinktinės mal
dos ir paveikslai. Kaina—$2.75. 

“Darbininkas” 
366 W. Broadway, 

So. Boston 27, Maso.
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Vaizdas parodo Gen. Dwight Eisenhower ir 
palydovus po įvedybų ceremonijų vykstančius 
j Columbia Universitetą pradėti pareigas 13-tuoju 
to universiteto prezidentu.

protus. Iškeliant Tiesą — 
tą vargšę Lozorę — iš jos 
šaltinio dugno”.
Naujasis sąjūdis prislėg

toje Vakarų Europoje
Tokia liūdna būklė tebė

ra dabar likusioje Europo
je. Visuomenės dvasia pri
slėgta, nematant šviesės- ■ 
nio rytojaus ir saugumo.' 
Tik raudonieji karingai) 
nusiteikę ir drumsčia po- 

i litinį gyvenimą, gąsdinda
mi likusias tautas savo į- 
sigalėjimu, apsiginklavi
mu ir net su pasididžiavi
mu primindami savo len- 

; gvus tautų pasigrobimus 
! Rytų ir Vidurio Europoje.

Sumažėjusi Europa su 
• dideliu susidomėjimu seka 
ką nuveiks Vakarų Euro
pos susivienijimas ir kal
bos apie bendrą savisaugą, 
kurią svarsto Anglija, 
Prancūzija, Olandija, Bel-

■ gija, na„ ir Liuksembur-
: gas. Didelę ekonominę pa- 
! galbą žada Amerikos bili- 
I jonai dolerių Marshall’o 
, planu. Amerika akylai se-
■ ka, kaip tos 5 valstybės su- 
1 siorganizuos ir sutvarkys
bendrą savo apsaugą.
Amerika dar nepasirengus 

tiesos skelbti europie
čiams

Kai dėl tos mielos tiesos, j 
tai Amerika tuo tarpu ma
žiausiai gali pagelbėti. Ji 
pati namie dar nesusitvar-! 
kė. Jau tik vienas “Voice! 

, of America” pavyzdys ro- 
j do, kokia čia JAV finan
suojama “tiesa” apie pa
čią Ameriką skelbta! Vis 
dar komunistinėje dvasio
je... Jei net generolas nesu-! 
tvarko Valstybės Departa-, 
mento įstaigų ir neišvalo 
jų nuo raudonųjų žiurkių, 
tai čia ne tik gėda Dėdei 
Šamui, bet ir blogiausias

I
I

I
i

pavykimu, apšaukiami “priešvalsty- 
ir nušalinami. 

Taip pasielgta su eile JAV 
diplomatų, pulkininkų ir 
net generolų!

i Reikalinga šv. Jurgio 
armija kovai su piktu!
Visuomenei reikia drą

sių tiesos apaštalų. Į jų 
eiles turėtų stoti dvasinin
kai, laikraštininkai, mo-

ĮI

BALF METINIS SEIMAS
Bendrojo Amerikos Lietuvių šalpos Fondo Di

rektorių nutarimu, BALF metinis seimas šiemet į- 
vyks spalių - October 15-16 dienomis, Morrison vieš
butyje, Chicago, UI.

Visi BALF skyriai, bendradarbiaujančios draugi
jos ir visi lietuvių šalpos darbo rėmėjai maloniai pra
šomi ruoštis dalyvauti BALF seime.

Kun. Dr. Juozas B. Končius, 
BALF Pirmininkas 
Nora M. Gugiene, 
BALF Sekretorė.

pavyzdys likusiai prislėg
tai Europos demokratijai.

Padangos baltais šonais kaštuoja extra.

Jis Yra Momento Karas!

UTURE

Ii tikrųjų, galite pamatyti visai NAUJĄ, 1949 m. 
FORDĄ. Dabar jis yra mūsų showroomiuose ir jj 
galite apžiūrėti kaipo “momento karą"! Jojo vidus 

tikrai jus nustebins, kada pamatysite. Didelis "Pic- 
ture Windows" ii visų pusių. 19 kub. pėdų vietos ba
gažu* Du nauji inžinai... V-8 ir šešių. Iki 10% su

taupo gaso. Naujas “Overdrive” pasirenkant su prie- 
diniu mokesniu. 59% stipresnis, “Lifeguard" Body. 
Naujas “Hydra-Coil” Frontiniai Springsai. Naujas 

“Mid Ship" Važiavimas. Atekite ir pamatykite Fordą 

dabar. Mes norime parodyti, kodėl jis vadinasi “Mo

mento Karas”. PAMATYKITE 1949 M. FORDĄ PAS SAVO FORDO DYIERĮ



Antradienis, Birželio 22, 1948

14 mėly išgyvenęs Rusijoje 
rašo apie Stalinę

Faktai iš Raudonojo Diktatoriaus 
Gyvenimo ir Veikimo

piešiniu PARODOJE 
MASKVOJE

Maskvoje, valstybinia
me Puškino muziejuje ge
gužės mėnesyje buvo pie
šinių paroda, vaizduojanti 
30 metų Sovietų Armijos 
gyvenimą. Buvo parinkti 
septyni geriausieji pieši
niai septynių dailininkų 
ir... jie visi vaizdavo Sta
liną.

Jau tas faktelis atšvie- 
čia, kaip kieta yra raudo
noji diktatūra, kad net 
meno kūrėjams nėra rei
kiamos laisvės.

Birželio mėnesyje maga
zinas “Look” įdėjo ilgą 
Louis Fischer straipsnį a- 
pie šį galingiausią pasau
lio diktatorių, kurio val
džia dabar apima visos že
mės penktadalį: nuo Nor
vegijos iki Pacifiko, nuo 
Arktikos iki Adrijos jū
ros. Laikraštininkas Fi- 
sher yra 14 metų išgyve
nęs Rusijoje, taigi daug 
ką gali pasakyti.

KAIP ATRODO 
STALINAS

Stalinas yra penkių pė
dų ir penkių colių aukščio, 
su trumpu sprandu, apva
lia galva. Jo kairioji ran
ka žymiai trumpesnė, kaip 
dešinė, bet abi gana dide
lės ir stiprios. Metų bėgy
je jisai pasidarė “apvales
nis”, bet juda dar gana 

iS&aštininkšs Fischer 
vienu metu su keletą kitų 
amerikiečių turėjo su Sta
linu pasikalbėjimą, kurs 
užtruko šešias valandas. 
Per tą laiką Stalinas nei 
kartą neišėjo iš kambario, 
negavo jokio pašaukimo 
telefonu, nei patsai šau
kė; tik du kartu įėjo rusė 
ir, pagal ankstybesnį pa
tvarkymą, atnešė visiems 
sūrio, dešrų, ikrų ir didelį 
virtuvą. Stalinas taip su
sitvarko, kad jo niekas 
netrukdytų, kai yra su 
svetimais ar nori ką kitą 
susikaupęs dirbti.

Per šešetą valandų laik
raštininkas prisižiūrėjo, 
kad Stalinas turi veide 
gana gausiai gilių raupų 
žymių, jo kakta žema, jo 
plaukai ir ūsai tankūs ir

ĮSIGYK ANGLIŠKAI - LIETUVIŠKĄ

ŽODYNĄ
English - Lithuanian Dictionary

Žodynas turėti savo knygyne yra be galo naudin
gas dalykas nes jis yra geras kalbos mokytojas ir 
stiprus patarėjas.

Mes siūlome Jums Angiiškai-Lietuvišką Žodyną, 
kuris yra kiekvienam reikalingas. Jo formatas-dydis: 
6 coliai per 4”. 400 puslapiu; kietais, stipriais audeklo 
apdarais. Parduodavo po $4.00; dabar mes Jums siū
lome bargeną — atiduodame už $3.00. Mes jų nedidelį 
skaičių turime. Prašome skubiai užsisakyti.

Užsisakant žodyną, mums laišką rašyti nereikia, 
tik įdėk į konvertą kuponą su $3.00, ir tuojatfs gausite 
puikų Angiiškai-Lietuvišką žodyną.

Užsakymus siųskite:
DARBININKAS

Šiuomi siunčiame $................ir prašome atsiųsti
mums Angiiškai-Lietuvišką Žodyną.

Vardas..................................................................
Adresas...................................................... -........

tamsūs. Kai susijuokdavo, ‘ 
pasirodydavo auksu užtai
syti kaikurie dantys. Jo a- 
kys pilkos.

Pasikalbėjimuose visada 
yra vertėjas, nes Stalinas 
nemoka kitos kalbos, kaip 
tik rusiškai.
VIENAS ŽUKOVO PASI

KALBĖJIMAS SU 
EISENHOHERIU

Savus žmones, net aukš
čiausius, Stalinas moka 
laikyti mažais. Štai pora 
pavyzdžių: 1945 metais, 
kai rusų generolas Žuko
vas užėmė Berlyną, ŪSO 
karo vadas Eisęnhoweris 
surengė jam bankietą 
Frankfurte. Čia įvyko • 
toksai pasikalbėjimas:
— Mes užėmėme kaiku- 

riuos vokiečių fabrikus, 
kur buvo gaminamas sin
tetinis žibalas, — kalbėjo 
Žukovas. — Juos jau pa
taisėme, bet dar negalėjo
me paleisti į darbą. Girdė
jau, kad jūsų panašūs fa
brikai jau veikia. Ar ne
galėtume mes pasiųsti ke
letą savo ekspertų, kad jie 
prisižiūrėtų, kaip fabrikai 
veikia?
— Aišku, atsiųskite, mes 

parodysime, — atsiliepė 
Eisenhoweris.

Nustebęs Žukovas už
klausė:
— Argi Jums nereikia 

atsiklausti savo vyriausy
bės?
— Aišku ne, siųskite 

juos tuojau.
Stalinas taip buvo iš

miklinęs net savo karo 
herojus, kad jie, neatsi
klausę net nedrįso pasiųs
ti kelių inžinierių apžiūrė
ti fabrikų amerikiečių zo
noje.

MOLOTOVAS — PA
KLUSNUS TARNAS

Kitas sovietų garsenybė 
— Molotovas — irgi yra 
padarytas paklusniu įran
kiu Stalino rankose. Kai 
Maskvoje buvo amerikie
tis Eric Johnston ir kai 
rengėsi vykti į Uralo kal
nų pramonės rajonus, ji
sai Staliną paklausė:
— Ar aš galėčiau su sa

vimi paimti ir keturis ko
respondentus?

DARBININKAS

Kai Marshallo planu į Athenus, Graikijoje, atplaukė Amerikos pir
mieji laivai, tai Graikų Orthodoksų dvasiškiai uoste, atvirame ore, su
organizavo iškilmingas pamaldas. Tikrai džiaugsmo ašaros byrėjo anų 
žmonių kai jie matė, kad bado šmėkla tuomi bus prašalinta. Mums lietu
viams dreba širdis pamąsčius apie savuosius Lietuvoje, kaip jie ten gy
vena be jokios paramos iš šalies.

Ryte
Siųski man spindulį, giedrąjį, šviesų 
Rodyti vieškelį saulėtą, tiesų —

žengti per audrą ir vėtrą be klysmo, 
Kur ilgdamos laukią svajonių šalis mūs. 

Gan man klajonėje klysti; Išnyru 
Saulėton aikštėn palaimintų tyrų —

Džiaugsmas suvargintą veidą aplieja, 
Kviečiasi, šaukia toliai manieji.

“Jei kojos kelionėj pavargo ir dulkės 
Jas apnešė, srūva upelis, jin pulki —

Plaukis tu krikšto palaimintais gūsiais,
Saulei nei meilei vaisingai nežūsiąs”. — 

“Juk tu ne vienas — šiuos dieviškuos plotuos 
Nardysi Dievo malonėj žaibuotoj —

Šventas alsavimas, meilė liepsninga
Strėlėm auksinėm į tave susminga”. 

Ažūras, ir auksas, ir vėjaį laisvieji 
Man neša čia, saulėj žaismingai beskrieją

Nuo polių šiltųjų, iš amžių gilybių 
Tą paslėptą žodį, kurs MEILftJE slypi.

A. Tyruolis.

i
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juk
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— Kodėl ne! — atsiliepė 
Stalinas.
— Ačiū, maršale Staline, 

— atsiliepė Johnston, — 
bet aš nežinau, ar Moloto
vas tam pritars. Matote, 
iš jo raštinės dar aš nega
vau palankaus atsakymo į 
šį prašymą.

Molotovas buvo drauge, 
sekė tą pasikalbėjimą 
greit atsiliepė:
— Aš visada sutinku 

Stalino sprendimais.
Stalinas plačiai šypso

damas palenkė galvą į ša
lį ir pratarė:
— Pone Johnston, 

jūs nė nemanote, kad 
lotovas nesutiktų su 
nimi, ar ne?

Tačiau posėdžiuose su 
sovietų didžiaisiais Stali
nas laikosi tokios takti
kos: leidžia jiems reikšti 
savas nuomones, susigin
čyti, tada jie varžosi dėl 
Stalino prielankumo, bet 
jei jau kartą Stalinas pa
sakė, jokių klausimų, abe
jonių, kritikos ar nukry
pimų būti negali.
— Stalinas yra didžiau- 

sis diktatorius šiame dik
tatūrų šimtmetyje, — ra
šo Fischer.
PRIREIKUS PINIGŲ — 
APIPLfcšDAVO BANKĄ

Stalinas gimęs 1879 me
tų gruodžio 21 d., taigi da
bar eina 69-tus metus, gi
mė Gori miestelyje, Geor- 
gijos kalnuose, ten kur 
baigias Europa ir praside
da Azija. Jo tikrasai var
das Juozas Visarionovič 
Džugašvili. Jo tėvas buvo 
batsiuvis, stipriai gėrė. Jo 
motina — baudžiauninko 
duktė, dievota moteris, ti
kėjosi sūnų išauginti dva
sininku. Jis ir pateko į se
minariją, Ten bebūdamas

Stalinui būtų skirtas me
dalis.

susidėjo su revoliucionie
riais, Dievą ir Kristų iš
mainė į Marksą ir Leniną, 
tačiau dar pasiliko per iš
tisus penkerius metus se
minarijoje. kol buvo išvy
tas. Tada jisai atsidavė 
revoliucijos veiklai. Poli
cija jį areštuodavo, jis vėl 
pabėgdavo. Jei pristigda
vo lėšų, apiplėšdavo kokį 
banką. Jis pasitikėjo jėga 
ir 1905 m. kalbėjo: “Mūsų 
pergalei tereikia ginklų”. 
Partija jam buvo tvirto
vė, o politika — karinės 
operacijos.

Keliauti jis nemėgo. Nu
vykęs į bolševikų užsienio 
konferenciją, tarp vaka
riečių inteligentų jis ne
jaukiai jautėsi, bevelyda
vo greičiau grįžti prie dar
bininkų, kurie priimdavo 
jo vadovavimą.

MEDALIS, KURIO 
STALINAS NEGAVO
1913 metais Stalinas 

buvo ištremtas į Sibirą ir 
ten išbuvo iki pat 1917 
metų revoliucijos. Kada 
caras buvo nuverstas, Sta
linas sugrįžo ir prisišliejo 
prie Lenino, kurs tačiau 
pirmaujantį vaidmenį pa
vedė Trockiui, palikdamas 
Staliną tik antraeilėje vie
toje. Juk jis nebuvo kal
bėtojas, nebuvo parašęs 
jokių knygų, net jo rusiš-; 
koji kalba atsidavė geor-j 
gijiečių akcentu. Bet Sta
linas buvo pavydus ir ker
štingas. Kada buvo Polit- 
biuro (Komunistų parti
jos vadovaujantis orga
nas) posėdis, kuriame 
Trockis buvo apdovano
tas medaliu už atrėmimą 
Judeničo armijos, žygia
vusios į Petrogradą, Ka- 
menevas pasiūlė, kad ir 

nebenaudingos; draugys
tė jam neturi tikros ver
tės; jis nusikrato žmonių, 
kai šie jam jau pasitarna
vo; viskas jam — siekia- 
masai tikslas, o dėl prie
monių — nesvarbu.

VALYMAI RUSIJOJE
Rusijoje jisai varo nuo

latinį “valymą”. Pavyz
džiui, 1948 metų kovo mė
nesyje buvo atleisti net 
du prezidentai Sovietų są
jungos valstybėlių (Geor- 
gijos ir Baltgudijos). Mi- 
nisteriai ir kiti pareigū
nai išgenami dažnai, pa
prastai jie likviduojami 
ar paliekami kur ištrėmi
me užmarštyje. Jei kuris 
generolas, kaip tas įvyko 
karo metu su Timošenko, 
pragarsėja ir Stalinas į- 

1 žvelgia jame savotišką 
į konkurentą, tasai būna 
(pažemintas, * perkeltas ar 
I net likviduotas. Dažnai 
raudonieji valdininkai tu
ri savo gyvastimi atsaky
ti už paties Stalino klai
das. Pavyzdžiui, 1929 m. 
Kremlius įsakė pravesti 
krašte kolektiviz a c i j ą 
(komunistų dvarų steigi
mą). Kada pakilo neregė
tas valstiečių įtūžimas, 
Stalinas pats paskelbė 
straipsnį, apkaltindamas 
valdininkus, kurie jo įsa
kymu vykdė jo paties už
brėžtą planą.

— Už ką? — paklausė 
Kalininas (vėliau buvęs 
Sovietų Sąjungos prezi
dentas).
— Argi nesuprantate, — 

atsiliepė Bucharinas. — 
Leninas tą pergalvojo. 
Juk Stalinas negali gy
venti, jei jis neturi to, ką 
kiti turi. Jis to negali do
vanoti...

STALINAS FRONTE
Revoliucinių kovų metu 

Stalinas buvo politiniu 
patarėju prie Vorošilovo, 
Caricino (vėliau pakrikš
tyto Stalingradu) fronte.

Jau tada taip aštrūs bu
vo jo santykiai su Troc- džioje sovietų darbo uni- 
kiu, kad šis, vadovauda- jos dar turėdavo savo su
mas armijai, pasiuntė te- važiavimus, dabar jau nuo 
legramą Leninui:
— Kategoriškai 

lauju atšaukti Staliną.
Jis kaltino, kad Voroši- 

lovas su Stalinu nenori 
pasiduoti vyriausios ko
mandos parėdymams. Le
ninas perkėlė Staliną į 
Ukrainos frontą. Ir vėl 
Trockis telegrafavo:
— Caricino metodai, ku

rie privedė prie visiško 
sunykimo to fronto armi
jos, negali būti leisti kar
totis Ukrainoje...

LENINO TESTAMEN
TAS

Pasibaigus revoliucijos 
kovoms Rusijoje, Trockis 
sugrįžo kaip fronto hero
jus, turėdamas gausius 
pasekėjų būrius. Stalinas 
buvo komunistų partijos 
sekretorius ir turėjo... iš
tikimų budelių kadrus. 
Leninas prieš savo mirtį 
susirūpinęs, kas po jo val
dys Rusiją, testamente 
parašė:
— Stalinas yra per šiurk

štus (žiaurus)... Dėlto aš 
siūlau draugams rasti bū
dų ji nušalinti nuo šios 
(generalinio sekretoriaus) 
pozicijos, ir rasti kitą, 
kurs nuo Stalino skirtųsi 
tuo pranašumu, kad būtų 
kantresnis, ištikimesnis ir 
daugiau dėmesio kreiptų į 
draugus, mažiau būtų už
sispyręs”.

j NESISKAITO SU 
PRIEMONĖMIS

Stalinui nebuvo lengva 
prieš tą Lenino sprendi
mą įsistiprinti valdžioje. 
Tačiau jisai, savo tikslo 
siekdamas, nesiskaito su 
žmonėmis, principais ar 
tiesa. Apie jį laikraštinin
kas Fischer rašo:
— Jis sudaro sąjungas, 

kad jas laužytų, kai jam

STALINAS KASKART 
KIEČIAU SUSPAUDŽIA 

RUSIJĄ
Stalinas savo diktatūri

nius užsimojimus vis'stip
rina. Pirma dar vis būda
vo šaukiami komunistų 
partijos kongresai. Dabar, 
nuo 1939 metų tokio kon
greso jau nebebuvo. Pra-

- - - - • * -

reika-
1932 metų, kaip praneša 
žurnalas “Look”, tokių 
suvažiavimų nėra buvę.
— Sovietų darbo unijos, 

— rašo laikraštininkas 
Fischer, — yra tik popie
riuje. Proletariato dikta
tūra buvo paversta Stali
no diktatūra ant proleta
riato. Panašiu vyksmu So
vietai, Kominternas, vy
riausybės padaliniai ir vi
sas Rusijos socialinis, 
profesinis, kultūrinis ir 
politinis gyvenimas buvo 
apiplėštas, neteko nepri
klausomybės, liko tik gu
miniu štampu “Didžiojo 
Raudonojo Tėvo” ranko
se”.

Skaitykite ir platinkite 
katalikišką spaudą— laik
raštį ‘‘Darbininką**!

Prezidentas Trumanas dabartiniu laiku keliau
ja per plačią Jung. Valstybių šalį ir kelyje sutin
ka be aukštų įžymybių ir jaunų kūdikių, kurie ir
gi su šypsena sveikina aukščiausią 3vetį šioje ša
lyje. Šis vaizdas parodo Prezidentą Trumaną 
Cheyenne, Wyo., sveikinantis su mažyte Claire 
Wentzel. Karėj stovi VVyomingo gubernatorius 
Lester C. Hunt.

5
GUŽUS R VERTINGOS 

KNYGOS
tv«nto|i Valanda

Maldos ir giesmės. Sustatė ir 
išleido kun. J. K. Miliauskas, 
1937 m. Kaina — 20c.

Katalikiškoji Lietuva
Parašė kun. Dr. K. Gečys, 

1946 m. 575 pusi.
Stambus veikalas iš šešių da

lių. Aprašoma krikščionybės 
keliai į Lietuvą, reformacijos 
sąjūdis Lietuvoje, Lietuva ca- 
ristinės Rusijos okupacijos lai
kais, Šventoji Lietuva, Lietu
vos trispalvei plevėsuojant 
(1918 - 1940), Nebaigta lietu
vių tautos Golgota (1940 - 
1046). Pridėta labai svarbūs do
kumentai apie bolševikų žiauru
mus Lietuvoje. Knyga naudin
ga ir labai gražiai atrodo. Kai
na — $4.00.

Ištisų Metų Šventųjų 
Gyvenimai

Savo lėšomis išleido kun. P. M. 
Juras, 1945 m., arti 1000 pusi.

Tai trumpi, kilnūs pasiskai
tymai kiekvienai dienai. Tikrų 
didvyrių — vyrų ir moterų — 
pavyzdžiai šviečia mums šim
tais vardų. Argi neįdomu susi
pažinti su šventaisiais mūsų 
bendravardžiais ir kitais globė
jais? Ši kn/ga ,tai įvykių ir as
menybių enciklopedija (žiny
nas). Daug paveikslų, patogus 
formatas, stiprūs viršeliai. Kai
na $4.00.

Maldų Rinkinėlis, 
balti celuloidiniai viršeliai. Kai
na — $1.50. ‘

Nevena Aušros Vartų 
Dieve Motinos Garbei

Sustatė Domininkonas T. Ka
zimieras Žvirblis, O. P., Pridėta 
dar stebuklingojo Aušros Vartų 
paveikslo istorija ir keletas Ma
rijos giesmių. Kaina — 25c.

Nusišysok!
Surašė J. K. M. Išleista 1935 

m., 150 pusi.
Sakoma: juoktis sveika. Nu

sišypsok! pripasakoja visokių 
juokų ir ilgesnių linksmų nuo
tykių. Kaina $1.00.

Didysis Ramybės 
Baltinis

Puiki maldaknygė. Surinko ir 
išleido kun. P. M. Juras. 787 psl.

Naujai suredaguotos maldos, 
švari kalba, gražūs paveikslai, 
brangūs viršeliai, patogios se
nesnio amžiaus žmonėms skai
tyti raidės šiai maldaknygei už
tikrino didelį pasisekimą. Kai
na — $3.50.

DARBININKAS
366 W. Broadway,« 

So. Boston 27, Mass.
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LRKSA Seimo Belaukiant
d’ Tiesio vertes

Rcikia pripažinti. kad šiemet kos. lietuvių dainų ir šokių fes- 
įvykstantis Lietuvių R. K. Su-' tivalas. Šis įvykis savo esme 
sivienvmo Amerikoj * 56-tasis gal nebus tiek naujas, bet 
seimas mūsų spaudoje yra pla- svarbus ir reikalingas. Jis pri
ėjai garsinamas. Jis yra garsi- sidės prie to. kad mūsų jauni
namas dėl to. kad šeiminės I me skiepyti savo tėvų kalbos, 
pramogos yra surengtos ypa- lietuvių tautinių dainų ir šokių 
tingesnės, negu būdavo rengia- i pamėgimą ir. be to. ugdyti ja
luos praeities seimų proga. Pu
blikacijai yra duodama daugiau 
jjagrindo ir medžiagos.

LRKSA 56-sis seimas įvyks
ta Boston. Mass.. Hotel Stat
ler. Bet oficialiai laikome jį į- 
vykstant’ lietuvių Šv. Petro pa- 

klebonauja kun............ , . _chijoj Jungtinėse
. •’ •

Ame-
I

I

me talentus, kuriuos galėtų pa
naudoti didesnei 
ir

Dievo garbei 
tautos gerove' kelti.

i i IR ARKIVYSKUPAS
SU MUMIS

rapijoj. kur 
Pranciškus Virmauskas.

Vis tik norisi, kad visa 
rikos lietuvių katalikų visuo
menė atkreiptų dėmesį ir į šią 
fraternalinės apdraudos orga
nizaciją ir į jos seimą, kuris 
bus birželio 27. 28. 29. 30 ir 
liepos 1 dienomis.

Pirmoje vietoje reikia pa
brėžti. kad šis seimas praside
da sekmadienį (birželio 27 d.) 
iškilmingomis pamaldomis šv. 
Petro parapijos bažnyčioj. Jose 
dalyvaus J. E. vysk. Wright ir 
pamokslą pasakys. Iškilmingą
sias šv. Mišias laikvs LRKSA iI 
dvasios vadas kųn. Jonas Bal- Į 
tusevičius iš Scranton. Pa. Lie
tuviškai pamokslą pasakys Į
TFun. Pr. Juras. Kunigų Vieny-1 kiete kalbės 
bes pirmininkas.

SPORTO OLIMPIADA
Tą pačią dieną po pietų (bir

želio 27 d. t Romuvos parke. 
Brockton. Mass.. įvyks lietuvių i 
sporto olimpiada, kuriai vado- į 
vau ja Sus-mo jaunimo komisi-! 
ja. žinomi sportininkai Leonas 
P. Smelstorius 
dirka. LRKSA
•riui V. Kvetkui 
-tariant.
- Toks įvykis.
limpiada. mūsų, lietuvių kata
likų organizacijų seimų istori
joj yra pirmas. Jis yra rengia
mas tuo tikslu, kad ir mūs” 
jaunimą sudominti lietuvių ka
talikų fraternaline organizaci
ja ir. apskritai, lietuvių tauti
ne veikla. Ir. reikia tikėtis, kad 
LRKSA. pradėjęs šį sąjūdį sa
vo seimo proga, jį vystys to
liau ir plačiau. Sportas, kurį 
jauni žmonės taip mėgsta 
daug padės organizacijos vei
kimui pagyvinti ir ją narių 
skaičiumi paauginti.

IR KULTŪRAI SKIRIAMAS 
VAKARAS

Katalikų Bažnyčios hierar- 
; Valstybėse 

vra iškilęs ir pagarsėjęs savo 
veikla, iškalbumu ir nuoširdu
mu J. E. Bostono Arkivysku
pas Richard J. Cushing, D. D. 
Ekscelencija, kaipo didis fra- 
temalistas ir taip pat nuošir
dus lietuvių prietelis. mielai 
sutiko dalyvauti LRKSA sei
me. Bankiete. kuris bus Hotel 
Statler birželio 29 d. Garbinga
sis Ganytojas pasakys svar
bią. pagrindinę kalbą. Ir seimo 
rengėjai ir visa mūsų organi
zacija nuoširdžiai gali džiaug
tis ir, be abejojimo, džiaugiasi 
Arkiv. Cushing palankumu ir 
dalyvavimu.

Pažymėtina ir tai. kad ban- 
žymus kongreso 

atstovas John McCormick ir 
apdraudos komisijonierius Ch. 
F. J. Harrington.

PASISEKIMO 
UŽTIKRINIMAS

ir Bronius Ku- 
centro sekreto- 
padedant ir pa-

L.R.K.S.A. 56-tas SEIMAS, BOSTON, MASS.
Prasidės, sekmadienį, Birželio 27, 1948, 10 vai. ryte, iškilmingomis pamal

domis šv. Petro Lietuvių Bažnyčioje, dalyvaujant Vyskupui John J. Wright, 
D. D. Kitomis dienomis šeiminės Mišios 8 vai. ryte.

ŠAUNŪS ŠEIMINIAI PARENGIMAI
Tą pačią dieną, Birželio 27, 1 vai. po pietų 

Romuvos Parke, Brockton, Mass

PIKNIKAS

už $300 ir Prel. K. Urbonavičiaus Taurė. Užkandžiai, Pasilinksminimas, Šokiai.

Pirmadienj, Birželio 28 d., 7:30 vai. vakare 
Municipal Building salėje, E. Broadvvay, So. Boston’e

Muzikos, Dainų ir Šokių
FESTIVALAS

Dalyvauja muzikai, dainininkai, šokėjai iš įvairių kolonijų. Laimėtojams 
$200.00 dovanų. Po programos - kontęst o — šokiai Įžanga $1.00 su taksais.

GRIEŽ AL STEVENS ORKESTRĄ

Antradienį, Birželio 29, 7:30 vai. vakare Hotel Statler

Waterbur $25.00; Ansonia — 
$10.00; Motiejus Mažeika — 
$10.00. Viso $70.00. M.

PAIEŠKOJIMAI

Marija,
Gražiškių vi.,

- Poškienė, iš 
Tirkšlių vai.,

Kriščiunytė,

ABRAČINSKAS, Jonas, Juo- 
, zas ir Vincas ir Vinco žmona I
Magdė Sasnauskaitė, iš Nau
jienos km., Suvalkų Kalv., Ma
rijampolės ap.

ABRAČINSKAS, Vincas ir 
jo žmona Magdė Sasnauskaitė, 

į iš Naujienos km., Suvalkų Kal
varijos vai., Marijampolės a p.

ABROMIKAITE - Karpavi- 
' čienė, d. Kazio, iš Šiaulėnų vai., 
Šiaulių ap.

Į ANGELEVIČIENE, 
;šilsuodžio km., 
•Vilkaviškio ap.
! BALOCAITE
I
. Pumpurų km., 
i Mažeikių ap.

BALTRIUKAS, Juozas, s. 
Juozo, kil. Stirbaičių km.. Pla
telių parap., Kretingos apskr.

BALTRUŠAITYTE - Migli- 
nienė, Ieva, d. Vinco ir Ievos, 
gim. Amerikoje, lankiusis 1924 
m. Alytuje.

BARCAITE, Anelė, d. Vinco, 
gim. Amerikoje, ir jos broliai.

BARCAITE - Mankus. Or.a, 
išvykusi iš Raseinių ar Taura
gės, gyv. Philadelphia.

BARČAS, Vincas, s. Antano, 
iš Jurbarko.

BARCIENE - 
Ona, iš Jurbarko.

BARKAUSKAITE, Monika 
ir Stasė, ištek, pavardės neži
nomos, gimusios Amerikoje; 
1940 m. gyveno New Yorke.

BARKAUSKAS. Antanas ir 
Jonas, iš Sedvigų km.

BASIS (Basys), Antanas ir 
Stasys, kil. iš Rodupių km., 
Luokės vi., Telšių ap.

BEKERIS. Hermanas ir Ru
dolfas, iš Vilkaviškio, gyvenę 
Milwaukee, Wisc.

BERNOTAS. Vincas, gim. 
Amerikoje, gyv. New Yorke.

BIELYS, iš Punsko vai., Sei
nų ap.. Navininkų km.

BIMBA, Jdnas, Juozas ir Ka
zys, gyvenę Pittsburgh. Pa.

BIRGIOLAS, Bronius, gim. 
Amerikoje.

BLAŽYS, Domininkas, iš 
Juodeikių km., Plungės vi., 
Telšių ap., Chicagoje.

Ieškomieji ar apie juos žinan
tieji maloniai prašomi atsiliepti:

CONSULATE GENERAL 
OF LTmUANIA 

41 West 82nd Street 
New York 24, N. Y.

IŠKILMINGAS BANKETASSeimo Rengimo Komisijai 
vadovau- 

adv. Jonas 
Grigalius ir LRKSA Bostono į 
apskritis su savo nuoširdžiais 
vadais ir veikėjais.

Netenka abejoti, kad. kiek 
seime, tiek jo pramogose tin
kamai savo vaidmenį suvaidins 
LRKSA Vykdomojo Komiteto 
(Centro! nariai, būtent: kun. 
Jonas Baltusevičius. dvasios 
•adas; Jurgis Venclovas, vice 
pirmininkas; Vincas Kvetkus, 
-ekretorius; Juozas Vaičaitis, 
ždininkas; Petras Karašauskas 
:r Vincas Abromaitis, iždo glo
bėjai: dr. A. Valybus, gydyto
jas - kvotėjas; Matas Zujus. 
“Garso" redaktorius.

Neabejotina nė apie tai. kad 
virš šimtas kuopų atstovų, su
važiavusių rimtam darbui, savo 
dalį atliks šauniai, broliškai — 
fraternališkai. *

Kas. pagaliau, gali abejoti a- 
pie Bostono ir apylinkių lietu
vių katalikų visuomenę, kuri 
savo patriotingumu. argani-(---» ......j—-r --------r- --------
zuotumu. dosnumu ir kultūri- j tant, to. kiek yra Lietuvą pa- 
nių bei tautinių darbų vertini-į rėmęs, mūsų mokyklas i? kitas 

įstaigas sušelpęs, prie kultūros 
reikalų prisidėjęs.

Šiuo metu LRKSA ne tik nė
ra susilpnėjęs, bet savo turtu į 
sustiprėjęs, savo administracinį i 
aparatą sumodernizavęs, pra
vestu rekonversijos planu savo 
ateitį užsitikrinęs. Jei kada, 
tai šiandien LRKSA drąsiai ga
li kviesti po savo vėliava visus 
sveikus kūnu ir dvasia lietu
vius ir garantuoti jiems taip 
gerą apdraudą. kaip bet kuri 
kita ar tai fratemalinė organi
zacija. ar tai apdraudos korrt- 
panija. Bet LRKSA yra nepaly
ginti geresnė organizacija, nes: 
ji lietuviška, katalikiška, todėl 
mums brangi ir artima.

Taigi,. LRKSA 56-tasis sei
mas ir savo darbotvarke ir 
šauniomis pramogomis teįjudi- 
na visą mūsų visuomenę dau
giau dėmesio kreipti į rimtą, 
išganingą ir šiais laikais būti
nai reikalingą organizuotą A- 
merikos lietuvių katalikų veik
lą.

į puikiai ir sėkmingai
■ ja komisijonierius

kaip sporto o-

Gražu, kad LRKSA yra užsi
mojęs platesniu mastu vykdyti 
į gyvenimą tai. ką yra užsi
brėžęs savo konstitucijoj — 
i-gdyti ir palaikyti lietuvių tau- 
t .ę kultūrą ir ja praturtinti 
šio krašto kultūrinį gyvenimą.

Pirmadienį, birželio 28 d., 
' Tunicipal Building salėj. So. 
Boston. Mass.. Onai Ivaškienei 
vadovaujant, rengiamas muzi-

I

Dalyvaus ir kalbės J«E. Bostono arkivyskupas Richard J. Cushing, D. D., 
Congressman John W. McCormack, Charles F. J. Harrington, Com. of Banking 
& Insurance, ir žymūs mūsų vadai. Bus puiki meninė programa.

V ietas rezervuokite iš anksto, Seimo Rengimo Komisijoj, % Darbininkas, 
366 W. Broaduay, So. Boston, Mass. SEIMO RENGIMO KOMISIJA.

Į Olimpiadą - Pikniką Specialūs busai išeis nuo “Darbininko” namo — 366 West Broadway, 
So. Boston, Mass., 1-mą valandą po pietų. Iš Cambridge bosai išeis nuo bažnyčios 1 vai.

TIKSLAS IR ATEITIS
LRKSA gyvena 62-rius me

tus. Taigi, nebe jaunas vyras. 
Savo amžiuje jam teko visko 
pakelti, pergyventi. Buvo vai
delių ir triukšmelių. Tačiau jis 
nepalūžo. Nepalūžo dėl to, kad, 
jis savo pagrinde turi padėjęs 
didelį tikslą — fraternalizmą. 
krikščioniškosios artimo 
lės ugdymą. Ir šiuo žvilgsniui“ 
LRKSA yra daug nuveikta. į 
Reikia neužmiršti, kad jis vien 
pašalpomis ligoje ir pomirtinė
mis savo nariams bei jų šei-

Conn. ALT Konferencija Buvo Sėkminga
Birželio 6 d. įvyko Conn. 

valstijos Amerikos Lietuvių 
Tarybos konferencija Sea Cliff 
Inn svetainėje, Morris Cove, 
Conn.

Konfeenciją atidarė M. Joku- 
baite, pasveikindama atstoves mei-!. . . ....... i ir atstovus, ir kviete visus pne 

(Vieningos ir našios darbuotės.
. “ I Sugiedoti Amerikos ir Lietu

vos himnai, akompanuojant 
komp. A. J. Aleksiui. Invokaci- 

... . . , . ją sukalbėjo vietos klebonasmoms yra išmokėjęs virs ketu- , _ . ' , ,.... , , . , . kun. E. A. Gradeckas.nų milijonų dolerių, neskai-

mu nuo seniai yra žinoma ir į 
stovi vienoje iš pirmųjų vietų. 
Iš anksto galima pasakyti, kad 
LRKSA seimas pajus stiprią 
jos paramą.

SPAUSDINAME:

Va * » * V

t

<

Laikraštis “Darbinin
kas” .turi įrengęs mo
dernišką spaus t u v ę, 
kurioje atlieka įvai
riausius spaudos dar
bus, skubiai ir nebran
giai.

knygas, penfletns. at
virutes. konstitucijas, 

ir.es korteles, parengimų 
programas. įvairius cirkuliorus, laiškams antraš
tes. koncertus, vestuvių pakvietimus ir kitokius 
spaudos darbus.

Visais reikalais kreipkitės:
“DARBININKAS”

966 W. Broaduay So. Boston 27, Mass.

kalbos buvo įdomios ir kvie
čiančios daugiau dirbti dėl A- 
merikos Lietuvių Tarybos ir 
tremtinių šelpimo.

ALT Vykdomojo Komiteto 
narys ir iždininkas Mikas Vai
dyla labai detaliai išdavė finan
sinę apyskaitą. Taipgi pareiškė 
jųjų tikslą dalyvavimo 
shingtone 
Prezidentu
valstybės senatoriais ir atsto
vais Lietuvos reikalais. Iždi
ninko atskaita bei paaiškini
mai pilnai davė kiekvienam at- 
stovui-vei suprasti, kaip ir kur 
Tarybos pinigai yra išleidžiami.

Labai buvo malonu išgirsti 
apie plačią ir svarbią ALT dar-

Wa- 
ir pasimatymo su 
Truman, ir Conn.

rinkta komisija iš sekančių: J. 
Kazickas, M. Andrikytė, V. 
Bringa, N. Meškunas, M. Joku- 
baitė.

Šios konferencijos prezidiu
mas veiks lig sekančios konfe
rencijos bei suvažiavimo.

Aukos priimtos iš sekančių 
ALT Skyrių: Hartford $25.00;

Four Reasons

Prezidiuman išrinkti sekanti: 
garbės pirm. kun. J. Valantie- 
jus, ir kun. A. E. Gradeckas. 
pirm. komp. A. J. Aleksis, vice 
pirm, pakviesti iš visų skyrių: 
V. Bringa — Hartford, P. Poš- ’ buotę iš p. M. Vaidylos. 
kus 
nauskas — Ansonia, A. Zimkus 
— New Haven. Raštininkė M. 
Andrikytė ir A. Kazickienė. 
Mandatų komisijon M. Rama
nauskienė. A. Vokietaitienė; 
rezoliucijų komisijon — A. De- 

'venienė, M. Vaidyla, M. Joku- 
baitė. \

Pirmininkas komp. A. J. A- 
leksis pasakė sveikinimo kalbą 
ir pakvietė pirmuoju kalbėtojų 
tremtinį, Yale Universiteto stu- mą Lietuvą, 
dentą, Juozą Kazicką, kuris sa
vo ugningoje kalboje vaizdžiai plačiai ir vaizdžiai iš savo pa- 
nupiešė rusų žiaurumą mūsų tyrimų kalbėjo p-nia A. Deve- 
tėvynėje. Taipgi pareiškė apie nienė, kviesdama 
Lietuvos partizanų pasiryži- šiai afidevitų pasiųsti tremti
nius ginti tėvynę nuo priešų, niams.
Kvietė visus Amerikos lietuvius j tremtinius prisiminė J. Kazic- 
vieningai veikti ir dirbti dėl 
Lietuvos nepriklausomybės at
gavimo.

Sveikinimo kalbas pasakė 
kun. J. Va la n tie jus, Dr. M. Dc-ium^, F,re|
venis, p-nia O. Vileišienė. Visų mūsų veikimo. Tam reikalui iš-

New Britain. S. Bu ja-Į Tarybos vajaus paspartinimo 
reikale nutarta kolonijose ruoš
ti prakalbas, vakarus ir tt.

Konferencijoj priimtos rezo
liucijos ir pareikšta padėka Se
natui už tremtinių įsileidimo 
bilių.

Pareikštas 100% pasitikėji
mas Amerikos 
bai, bandančiai 
lietuvių grupes, 

i kovą už laisvą

Lietuvių Tary- 
suvienyti viias 

kurios remia 
ir nepriklauso-

daugiau 
telefono 
įrengimų 
Naujoje 

Anglijoje

I

I

Tremtinių gelbėjimo reikale

ko daugiau-

Taipgi jautriai apie I

Leonardas Simutis,
LRKSA pirmininkas.

kas, nes pats gyveno tremtyje 
ir gerai pažysta tremtinių gy
venimą.

Nutarta kreiptis į mūsų jau
nimą, prašant prisidėti prie

Keturi žmonės tuo pačiu laiku nukabina 
priimtuvą telefonuoti arba priimti telefoną.

Tas reiškia keturias priežastis kodėl mes 
norime duoti greitą telefono aptarnavimą.

Kad žmonės šaukia telefonu ir viską ką 
kalba apie telefoną, mus verčia teikti grei
tesnį aptarnavimą. Mūsų darbas yra duoti 
geresnį, greitesnį, bile kada, ir bile laiku 
telefono aptarnavimą.

Kad patenkinti visų reikalavimus, mes 
dabar visomis jėgomis plečiame statybos 
programą mūsų istorijoje.

REW ENILANB TUBPMONK TELESRAPN GOMURY
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j Vietinės žin ios!
I f f f f f v
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Specialiu Bosai Į Olim
piadą Išeis 1 vai

ė š B 4 I I «

ŽINUTES
17 d., tapo pakrikštytas 
Edvardas, Petro Rober- 
Alenos (Pečiukonytės)

Birž. 
Jurgis 
to ir 
Patukonių, gyv. 257 Gold St.

Birž. 19 d., Petras Paulius 
Gelzinis, gyv. 14 Vinton St. 
apsivedė su Katre McGlynn.

Birž. 20 d., Edvardas Adol- 
pas Strazdas vedė Aleną Jan
kauskaitę, gyv. 124 Cushing 
Avė.

rė parapijai gryno pelno stebi
nančią sumą pinigų—$6,867.00. 
Už tai abu dvasiškiai dėkojo 
Dievui, kun. Albertui Abračins- 
kui, jo padėjėjams, bilietų par
davėjams, pirkėjams, ir vi
siems, kurte tik kokiu nors bū
du prisidėjo prie sukėlimą šios 
didelės sumos parapijos reika
lams.

Specialūs busai, kurie jus 
nuveš į Romuvos Parką, Brock- 
tone ir parveš išeis sekmadienį, 
birželio 27, 1 vai. po pietų nuo 
“Darbininko”, 366 W. Broad- 
way, ir Parapijos salės, 492 E. 
7th St. So. Bostone.

DARBIHINKAS
LRKSA 5640 SEIMO SPAU 

PUBLIKACIJOS KOMISIJA

Patrijotiagas darbas. Dor- 
chesterio Lietuvių Moterų klu
bas laikė pobūvį Šv. Petro pa
rapijos mokyklų fondui, iš ku
rio gauta pelno $25.00. Šį pel
ną, birž. 17 d., įžymios veikėjos 
ponios M. Gailienė ir Ant. Moc
kienė perdavė kleb. kun. Vir- 
mauskiui. Kunigas Virmauskis 
dėkojo ponioms už šį patrijo- 
tingą žygį ir prešė už tai padė
koti visam klubui. Jis taip gi 
kvietė padėti jam surinkti vi
sus lietuvių vaikelius į šias 
jiems įsteigtas ir palaikomas 
lietuviškas mokyklas.

Prie progos kun. Virmauskis 
rodinėjo žmonėms kaip bažny
čia yra baigiama taisyti iš lau
ko, ir pradedama iš vidaus: 
sienos atnaujinamos, langai, 
šviesos ir šildytuvai dedami 
nauji. Vėliaus bus dedami nau- 

fundato- 
funda- 
prašei 
šiame 
darbe, 
bažny-

ji altoriai, jei rasis 
rių. Viduriniam altoriui 
torius jau atsiradau Jis 
visus * bendradarbiauti 
bažnyčios atnaujinimo 
Jis taipgi prašė senųjų
čios langų fundatorių pamatyti 
vietinius kunigus naujųjų 
gų įdėjimo reikale.

uiimpiaaos □pono 
Direktorius

lan-

Kunigai skelbė, bažnyčioje, 
kad kaip kas metai, bus veda
ma vasarinė mokykla.

Vasaros kursai prasidės lie
pos 6 d., 9 v. r. Juos gali lan
kyti kas tik nori mokytis lietu
viškai.

Lawn party davė $6,867.00. 
Prelatas Daktaras K. Urbona
vičius, per savo šv. mišias, kun. 
Virmauskis, per 
ketvertas mišias, 
laikomas, pranešė,

visas kitas
bažnyčioje

_______ , _____ , kad Lawn
party su vlteis'leidiniais įiada-'

I
DAKTARAI

Tel. TROvrbridge 8330

lRqsN$,M.D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
278 Harvard Street

Kempe ■ Inmaa arti Centrai Sq.
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos 2—4 ir •—A

(VAROS SKELBIMAI

A.J.NAMAKSY
REAL ESTATE A 
' IN8URANCK 

409 W. Broadway 
SO. BOSTON, MASS. 

CCfiez TeL Bo. Bastąs 0MB

Kelionė į ten ir atgal $1.25. :

Specialūs bus ai į Sporto O- 
limpiadą, Brockton, iš Cam
bridge, Mass. nuo lietuvių pa
rapijos bažnyčios, 432 Windsor 
St. išeis taip pat 1 vai. po pie
tų.

Iš anksto užsisakykite vietas 
pas kuopos pirm. p. Janeliūną 
ir kitus.

Dainuos Tėvas ir Jo 
Keturios Dukterys

Katalikų Susivienymo Muzi
kos, Dainų ir Šokių Festivale 
birželio 28, *7*30 vai. vak. Muni-i 
cipal Building, So. Bostone 
tarp kitų įdomybių išgirsite, tė
vą dainuojant su savo keturio
mis gražiomis dukterimis. Kas 
jis, ir iš kur — paskelbsime vė
liau. Tik galime užtikrinti, kad 
atvykę į Festivalą pamatysite, 
kad ir lietuviai 
“Trapp” šeimą.

turi savo
Rap.

Iš Worcester Atvyksta 
Glee Club

1
ŽBKEVIČIUS, brolis Anelės 

Dsugirdiėhėš, iš Ūdrijos vaL, 
Alytaus ap.

ŽUKAUSKAITE, sesuo Po
vilo, iš Kruopių vai, Šiaulių a.

BLAŽYS, iš Jodeikių km., 
Plungės vai., Telšių ap.

BOČIUNAS, Juozas, iš Su
valkų Kalvarijos.

BRAINSKAS, Jonas ir Ka
zys, iš Liuomo vL, Šiaulių ap.

BUČINSKIENŽ . Me Įnikai tė, 
Marė, duktė Kazio ir Magdės, 
iš Keturvalakių vL Vilkaviškio 
ap.

BUMBLYTfi - Ralienė, Apo
lonija, iš Tverų, Telšių ap., ir 
sūnus Liudas ir Bronius.

BUTKAUSKAS, Vladas, iš 
Alytaus ar Prienų vai., Mari
jampolės ap., turėjęs Lietuvoje 
dvarą.

ČELKIS, Gediminas, gim. A- 
merikoje.

CIBINSKIENĖ - Šatkauskai- 
tė, Emilija ir jos broliai Šat
kauskai, Ignas, Juozas ir Pra
nas, visi gimę Stirbaičių km., 
Platelių parap., Kretingos ap., 
vaikai Prano ir Marės Valan
čiūtės.

P. Smelstorias,
Norvood’o miesto Rekreacijos 
viršininkas - superintendant. 
LRKSA 56-to Seimo proga 
ruošiamos bene pirmutinės Lie
tuvių Sporto Olimpiados, Ro
muvos parke, Brocktone, bir
želio 27, 1948 sportininkų orga
nizavimas ir sporto programos 
pravedimas pavesta į šio suma
naus sporto specialisto rankas. 
Jis tam nuoširdžiai darbuojasi 
panaudodamas svarbias pažin
tis sportininkų pasauly. Stu
dentavimo laikais jis pats buvo 
įžymus Amerikoje/ sportinin
kas. Buvo net New Yorko Uni
versiteto Baseball Ratelio kapi
tonu. Vėliau žaidė profesionalį 
footbolą. Dalyvavo įvairioje 
sporto veikloje, kurią čia išvar
dinti per daug vietos užimtų.

Atvykę į Sporto Olimpiadą šį 
sekmadienį, patys pamatysite, 
jo darbo vaisius. Tikime, kad 
šio žygio nesigailėsite.

Į LRKSA Seimo Festivalą iš 
Worcester atvyksta Kereišio 
Posto 18 jaunų vyrų Glee Club. 
Iš Brocktono veiklusis Susi
vienymo N. A. Apskrities ir 
Seimo Rengimo rašt. L. Dru- 
sinskas atvežė pluoštą aplikaci
jų geriausių Brocktono meninių 
talentų, kurių surinkime pasi
darbavo Nukryžiuotojo 
Seselės. Čia Brocktor\ąs 
puikiai pasirodo.

Jėzaus 
tikrai 
Rap.

Tremtinės Našlaitės 
Ruošiasi Dalyvauti 

Festivale

Nekalto Pras. Panelės Švč. 
Seselės vienuolės, Putnam, Ct., 
globoja būrelį iš Tremties atvy
kusių lietuvaičių našlaičių. Pa
prašius, Seselės sutiko tas lie
tuvaites leisti dalyvauti Kata
likų Susivienymo šeiminiame 
Festivale, ir dabar jos prie jo 
ruošiasi. Daroma pastangų, 
kad ir Marianapolio Kolegijos 
globojami berniukai našlaičiai 
galėtų atvykti į Festivalą. Jų 
tarpe yra puikių talentų ir jie 
pašoktų tautinių šokių, ką jie 
jau padarė minėto vienuolyno 
Gildos seime.

Skaitykite ir platinkite 
katalikišką spaudą— laik
raštį “Darbininką”!

Rea.87 Oriole Street 
Vest Raabary, Mass. 
TeL Farfcwsy 1B33-W

Iš kairės į dešinę sėdi: Antanas Peldžius, sumanus “Darbininko” administratorius; Alek
sandras Ivaška, uolus publikacijos vedėjas; Dr. Juozas C. Landžius - Seymour, Dr. kvotėjas; 
Vincas Kudirka, veteranas veikėjas, korespondentas. Stovi: Stasys Griganavičius, moderniškos 
“Darbininko” spaustuvės vedėjas, adv. Antenas Young - Jankauskas ir Antanas F. Kneižys, 
“Darbininko” ilgametis redaktorius ir ALRK Federacijos Centro pirmininkas.

Seimo Rengimo Komisija jaučiasi laiminga savo tarpe turėdama kun. Pr. M. Jurą, Kunigų 
Vienybės ir LDS Centro pirm., laikraščio “Darbininko* tvarkytojus — p.p. Peldžių ir Kneižį. Jie 
užleidžia plačias laikraščio skiltis Seimo reikalams ir jo parengimų reklamoms. Be to p. Knei
žys, šeštadieniais ir sekmadieniais per radio transliuoja lietuviškas programas per dvi valandas. 
Per tas programas jis daug laiko pašvenčia LRKSA 56-to Seimo reikalams ir jo parengimams, 
pats aiškindamas ir kitua kviesdamas tuo reikalu kalbėti. Todėl, apie šią musų organizaciją ir 
jos Seimą, skelbia, ne tik katalikiškoji spauda, bet apie tai oro bangomis plaukia gyvas žodis 
kiekvieną šeštadienio popietį ir sekmadienio rytmetį.

Lietuvos Generalinio Konsulato New -
Yorke Paieškomi Asmenys:

SKYRIUS, "‘Henrikas, iš
Skaudvilės. 1

SNAPAUSKAS, Albinas, iš 
Gražiškių vai., Vilkaviškio ap.

SOMMERFELT, Gotlieb, iš
Marijampolės, gyvenęs Milwau- 
kee, Wisc.

STEPANAUSKAS,’ Adomas 
ir Silvestras, iš Kalvarijos, Ma
rijampolės ap.

SUDAITE - Kiminienė, Ona,
i __________ y ________ '

I

ir jbs semto Veronika, iš 
nu to parap., Tauragės ap.

SVARAVIČIU8, (Svaravičiai), 
giminės Marijos Gedgaudaitės - 
Sausdravienės, iš Žemaitijos.

TARVYDAS, Justinas, iš 
Kulių vai., Kretingos ap.

TATARŪNA8, Antanas
Stasys, iš 
Trakų ap.

TENOSKI, Martynas, iš Sa
ločių vai., Biržų ap., gyv. Ray- 
mond.

TERESEVIČIUS, Antenas, 
pusbrolis Jono Ridiko.

VAITKEVIČIUS, Juozas, s.

Vai-

ir
Kaišiadorių vai.,

Per Klaidą Praleista
Baigusių S. B. High School 

lietuvių jaunuolių sąraše per 
Rap. klaidą, buvo praleista Al- 
ponso V. Medonio vardas, kurs 
gavo 1-mo leitenanto militarį 
diplomą. Jis taipgi pasižymi 
sporte, baseball ir basketball 
žaidime. Jo tėveliai yra “Dar
bininko” skaitytojai. Rap.

DĖMESIO!

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS SVC.
Pirmininkė — Eva Markslent, 

•25 E. 8th Bt, So. Boston, Mass 
Tel. So. Boston 1298.

Vice-PlrmininkC — G. GaiHSnlenC, 
8 Winfield SL, So. Boston, Maaa 

Prot Rašt — Ona Ivaškienė, 
440 E. «th St, So. Boston, Maaa 

Finansų Rašt — B. COnienB, 
29 Gould St, W. Roxbury, Maaa 

Tel. Parkway — 1S84-W 
Iždininkė — Ona Šiauria, 

51 Tampa St, Mattapan, Maaa 
Tvarkdart — Ona Krasauskas, 

11 Sprlnger St, So. Boston, Maaa 
Kasos GI — Elzbieta Aukštikatayt*.

110 H St, So. Boston, Maaa 
Draugija aavo susirinkimus laiko kas 

antrą antradienį mtnesio, 7:30 vai. 
vakare. Parapijos salCJe, 492 E. 
Seventh St, So. Boston, Mass. 

Visais draugijos reikalais kreipkitfe 
pas protokolu raktininke.

»V. JONO EV. BU FAtALFINBB 
DRAUGIJOS VALDYBA

Pirmininkas — Juozas švagždys, 
•01 Cth 8t, So. Boston, Mase

Vice-PIrmininkas — Pranas Tulelkis. 
702 E. 5th St, So. Boston, Mass.

Prot Ralt — Jonas Glineckls, 
5 Thomas Pk., So. Boston, Mass.

Pln. Ra*t — Aleksandras Ivaika, 
440 E. Sizth St, So. Boston, Mass.

Iždininkas—Stasys K. Grlfanavičius, 
•99 E. Seventh St, B. Boston, Mana

Maršalka — O. Krasauskas,,
11 Springer St.. So. Boston, Mass.

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čią sekmadieni kiekvieno įsinešto 
2 vai. po pietų. Parapijos saMJ.
492 B. 7th St. So.

Goriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra

SOUTH BOSTON CAFE

B

Pagamina gerus lietuviškus pietus,
užlaiko geriausį alų, vyną ir degti
nę, ir visiems draugiškai ir manda

giai patarnauja.

StahlostM.Mas.

Ieškomieji arba apie juos ži
nantieji maloniai prašomi atsi
liepti j:
Consuiate Geueral of Utkuaata 

41 West 82nd Street, 
New York 24, N. Y.

VAIVADA, Kazys, iš Papi
lės vai., Šiaulių ap., iš Lietu- 
vos išvykęs 1925 - 1926 metais.

VAIVADA, Steponas, iš Va- 
jasiškio parap., Zarasų ap.

VASILIAUSKAS, vaikai Je
ronimo, iš Užvenčio vai.

WHITE - Juodaitytė, Ona, 
gyv. Brooklyn, N. Y., iš Barz
dų vai., Šakių ap.

ZABITA, Alfonsas, iš Aly
taus.

ZAKAŽECKIENfi, Ona.
ZASTARSKIS, Juozas, iš Jo

niškio vai., Šiaulių ap.
ŽILINSKAS, Juozas, gimęs 

Amerikoje.
ŽIUPERKA - Juodaitytė, O- 

na, ir brolis Antanas.

IVAROS SKELBIMAI
JOBDANMARSH

REIKALINGA PATYRĘ?
Marškinių Startu ir 

Skirt Trimming Maker
Pilnas laikas darbo

5 dienos SAVAITĖJE 
Atsišankite Employment Office 
SI Bedford St, Bortu, Mana.

(22-25)

Kas šerife Įsigyti BsulMeje 
camemfjsje nsmm sr kitas

taetpidtts paa: 

aus. IKSE 
Realstalininkas 

710N. VaaNemAve^ 
HoUytvood 38, Calif.

S. krtsevifts IrSima

Ui W

Lietuvybė pavojuj! Mus žadina vienas iš visų 
Jonas Kmitas. Paskui jį pasikalbėkim su jo sielos 
gelmėmis ir eikime visi už jį vieną, kaip jis vienas ei
na už mus visus.

Jo visa tėviškės meilė, ilgesys ir skausmas sudė
tas į knygos “KVIESLYS Į LAISVĘ” poezijos eilu
tes, kurias jūs skaitydami matysite ištisą eilę atsimi
nimų iš mūsų tėviškės garbingos praeities, jos vergo
vės laikus ,jos milžino žingsniais klestinčia nepriklau
somybės gadynę ir jos ateities problemas.

Štai eilėraščių antgalvės: “Jis sprando nelenks 
niekados”, “Kas Laisvę mūs’ Tėvynei sugrąžys?”, “Ar 
pameni, vyti?”, “Spalių Devinta”, “Ar Vytautą Antrą 
Tauta pagimdys?”, “Gelbėk Šv. Kazimierai” ir eilė 
kitų žymiai vertingesnių, kaip “Maironis” ir eilę žy
miausių klasikų iš įvairių kalbų vertimų, kuriuose 
atvaizduota ta pati kova jau šimtais metų tęsiama.

įsigykite šią knygą!
Ji yra 351 puslapio didumo ir gryna lietuvių kal

ba parašyta, o kaina tik $2.—
Skubėkite užsisakyti, atsiunčiant iškirptą užsa

kymo lapelį su $2.—, nes knygų yra labai maža at
spausdinta.

“DARBININKAS”
366 W. Broadway, So. Boston 27, Mass.

Užsakymo lapelis
iškirpti

«< DARBININKO” ADMINISTRACIJAI:
Pridedamas (a) $ , prašau man atsiųsti: <«’Kvieslys

į Laisvę.M

Kam
Adresas

knygų. ii

’-b-

Ii

i

YAKAVONIS
V^nmB* Hhbb

741 Me. Mato St
Broektoo, Mase.

V. YAKAVONIS

♦

»
►
»

Ir
Ir Naktį

Dykai
Tai. Brockton 8-1589

ZALETSKAS
FUN1RAL

M4

OLA

Bart

*
V
»

t
»

*

»
r
I
»
»

HOMB- _ _ _
80UTH B08TON, MA8B.

F. E.
Oratoriai Ir BstsamuriejsL

dieną Ir naktį.
Kspfyeia termofiline DyksL

NOTART PUBUC
M.G0U

•OU
08l»
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'n?.iki'iaroe ir blaškoma, 
į Turini žinoti ir tai, kad 
mūš i tauta, proporcingai 
bendra i jos gyventojų: 
skaičiui, bus vie^a iš dau- 
giausiai nukentėjusiu nr.01 
raudo"’ i1’ ir rudųjų bude
liu. Me" ■ lausiam: kodėl 
lietu -!?.’- "uvo ir šiandien 
tebe a k'jn masiškai kan
kina?'! i? žudomi, 
kvir.as -»-a v^nas: 

su- vis gorčii linkęs 
prasti jau vien iš šio pa- negu vergauti, 
vyzdžio: Flossenburg’o
stovykloje kalėjo iš viso 
2.500 lietuviu. Iš to skai
čiaus gyvų liko tiktai 20. 
Visi jie čia buvo mušami, 
iki mirties marinami ba
du, o nukankintuju kūnai 
kraunami Į eilę kaip ko
kios malkos ir prie kre
matoriumų pečiu jie lauk
davo eiles — kada bus su
deginti.

Mes negalime duoti bent skyrus kemvnistus), bet 
apytikrio visų lietuvių 1 vis d‘L 9 nolitimu nruniu 
skaičiaus, kuriuos kanki-įsantyk ai liko da? aštroki, 
no piktoji nacio ranka. Mūsų tautos priešas vi- 
Daug da? yra nežinomų siems Ivanai žiaurus. Taip 
mūsų brolių ir seserų. ku--pat visi lygiai esame kvie- 
rie atidavė savo* gyvybę ■ čiami ir i kovą su juo. J 
nuo viso pasaulio uždengč 
tuose kankinių rūsiuose 
ir kitose paslaptingose žu
dymų vietose. Neužmirš
kime, kad ir šiandien mū
sų tautiečiai tebėra ma- 

Maidanek, Ma- siškai žudomi. Aštuoneri 
Stutthof metai, o pridėjus Mažąją

LIETUVIŲ KANKINIŲ
PELENAI AMERIKOJ

Jungtinių Amerikos 
Valstybių Lietuvių Rašy
tojų Draugija jaučia dide
lę ir kilnią pareigą pa
reikšti visai šio krašto vi
suomenei, kad Lietuvių 
Antinacinės Rezistenci
jos Buvusiųjų Politinių 
Kalinių 
vasarą 
burg’o

ir žudė 103 stovyklose. 
29,500 lietuvių perėjo to
kias stovyklas, 6225 mūsų 
tautiečiai buvo nukankin
ti.

Kas darėsi 
koncentracijos 
se, skaitytojas galės

I

tose nacių 
stovyklo-

’ Sąjunga pereitą 
nutarė Flossen- 
(Vokietijoj) kon

centracijos stovykloje na
cių 
lietuvių 
iki bus 
gabenti 
atsiųsti 
globai bei apsaugai. Minė
ta Politinių Kalinių Są
junga apsaugos vietą ap
rinko

•mąją 
giją.
urnos
m. liepos mėnesio 5 dieną.

Kruvinieji nacių darbai 
kitoms tautoms 
jau žinomi 
liui. Štai’ tos 
vietos, kurios 
žiams pasiliks 
dildomos vokiečių tautos 
gėdos dėmės: Auschwitz, 
Buchenxvald, Dachau, Flo- 
ssenburg, 
thausen, Soldau. 
ir kt. Turimomis žiniomis Lietuvą. — 10 metų kaip 
naciai lietuvius kankino mūsų tauta sistematingai1

nukankintųjų 2480 
kalinių pelenus, 

galima juos p čir* 
laisvon Lietuvon, 
Amerikos lietuvių

TT. Marijonų veda- 
Marianapolio Kole- 
kur viešas pelenu 
Įteikimas Įvyks š.

raikinti 
visam pasau- 

kankinimo 
amžių am- 
kaip neiš-

I

A tsa- 
li°tu- 
mirti,

Li-y'”!1’ pasipriešini
mas o’un?"tui vra ben
dras ir ^agdndinis — čia 
daiy’7?"ia visų luomų ir 
vis”, (livrus raudonuo
sius'* p^i'i’ i-’ pažiūru lie
tuviai. Tą pa* i rorėtumėm 
priminti ypač broliams 
lietuvi? "s Amerikoj. 
Nors I ietuvęs gelbėjimo 
reikalas čia ir sujungė vi
sus berdram darbui (iš-

tis,

c- • ei
• L x--I > * BU y

į t

i ■
• . • 4 . 1

Naujas Italijos ministerių kabinetas savo pirmame susirinkime po 
rinkimu, kuriuose smarkiai pralaimėjo komunistai ir su jais Kremlius.

I

šią ^iervbės kovą mus vi
sus šavk’a ir kankiniu pe
lenai. Štai ką rašo Anti- 
nacinės Rezistencijos Buv. 
Politiniu kaliniu Sąjunga 
palaikų perdavimo akte: 
“Mūsų, kaip tos pačios 
kovos • ir kančios draugų 
valia, kad ši relikvija bū-: 
tų Marianapolio Kolegijos'

Naujosios Anglijos lietuvių

PIRMADIENĮ,

— mokslo ir jaunosios 
kartos ugdvmo Įstaigos 
žinioje ir globoje ir kad

• visai Amerikos lietuvių 
visuomenei būtų prieina
ma lankvti ir pagerbti... 

j Ši mūsų jaunosios Tėvy
nės kankinių relikvija pa
tikėta ypatingai Jūsų mei
lei... Šie pi palaikai siun- 

Ičiami iš Europos pas Jus
— atnaujinti tam naciam 
krauio ryšiui ir liudyti tai 
naciai nepretraukia m a i 
kovai, kurią kartu vienin
gomis jėgomis turim tęsti 
už amžinąja savo Tėvynę
— Lietuvą”.

Į Dėl to Jungtinių Ameri
kos Valstybių Lietuvių 
Rašytojų Draugija prašo 
visa lietuviu bendruomenę 
prisidėti prie visos mūsų 
tautos relikvijų priėmimo 
akto. Būtų labai pagei
dautina, kad įteikimo iš- 
j kilmėse dalyvautų visų A- 
merikos lietuvių organi- 

į zaciju atstovai. Kadangi 
savo kankinius gerbia vi- 

Isa tauta, tad ta proga 
įprašome visus Gerb. Kle-
• bonus, visų organizacijų 
i Vadus, o ypač visų laik- 
| raščių Redaktorius prisi- 
jdėti prie mūsų kankinių 
I palaikų pagerbimo, su- 
! rengiant savo kolonijose 
| atitinkamus minėjimus.

J. Aistis,
JAV Liet. Rašytojų D-jos 

Pirmininkas
St. Būdavas, 
Sekretorius.

I

Marianapolyj, Thompson, Conn
4*#

^4

*

r v-jz 
-5

-r.

A

Visi ke’iai Liencs 5 diem* veda j Marianapolio Kolegijos puikųjf 
l-a.-k- . k-ir Įvyks tradicijinė NA? JOSIOS ANGL. LIETUVIŲ DIENA.

Čia atvy’-ę ti’crai nesigaillsite, pamatysite daug naujų dalykų, 
pak-.\b h,MJe tyru, dūmų nesuterštu oru, pasimatysite su savo senais 
draugais ii prieteliais.

F; ’.s įvairių žaislų, skaniu valgių ir gėrimų. Kolonijos, organizuoki- 
tės iš a-k - . ■ ažiu ;ti basais, automobiliais, traukiniais ir tt. Pikniko 
rengimo i: .misija yra pasira. gusi svečius ir viešnias puikiai priimti.

PIKNIKO RENGIMO KOMISIJA.

Bubrisky, V. Valintc.ų J. Luk
šaitės, S. Krėvė, V. Lankelis, O. 
Grabliauskienė, M. Kvederienė, 
K. Petkevičienė, K. Melusky, 

E. Gustanie- 
A. Tataru-

Skužin-

Wallowitch, B. Rimšienė, A. 
Marinas, F. Jusas, H. Karosei, 
A. Kubilius, A. Lamaris, J. 
Gerdžiūnas, S. C. Usialis, T. M.
Curble, A. Miller, S. Gudeliaus- L. Tamašauskas, 
kas, B. Mičiūnas, A. Valančius, nė, T. Zavackienė, 
A. Massin, V. Kriaučelis, P. nas, E. Stroliūtė, M. VViskant, 
Vrubliauskas, V. Kirvelavičius, J. Lazauskas, P. Juras, V. Vai- 
S. Mayansky, R. Rudball, A. cekauskas, 
Zaborski, E. Vaicekauskas, A. Keršis, K. 
Jamily, kun. Baštakys, A. Lau- zaikas, M. 
rinaitis, J. Bakus, A. Baltunis, dinauskas, 
A Sankaitis, M. Stakna, Sta- Bender, 
navich, Q. Grukench,
kas, B. Annis, Dr. A. Šliupas,
J. A. Nausėda, O. B. Mikolai- 
nis, M. česnavičius, T. W. But
kus, W. Kiličius, A. J. Anikevi- 
čius, J. Miliauskas, M. Vosy
liūtė, E. Bajoras, A. Čemaus- 
kas, O. Biekšienė, J. A. Biekša,
R. Krakauskas, V. Jasevičienė, 
H. Pekštis, J. Grigas, O. Selic- 
kienė, V. Trepkus, T. Tamu- 
brich, J. Zabarauskas, A Rice,
S. Deveikienė, P. Kiburys, S. 
Tarvyd, A. Genuškevich, O.
Laurimas, Dr. S. P. Kvaraceus, 
M. Lukaševičienė, Jasinskienė,
K. Vaitkevičienė, V. Aglan, 
kun. P. Strakauskas, F. Aukš
takalnis, F. Norbut, M. Pali- 
šauskas, Marcinauskas, J. 
Manstvillo, J. Kralikauskas, V. 
Bakūnas, Drungis, P. Kamins
kienė, F. Rashenskas, A. Burb- 
šis, A. Slaski, P. Insoda, S. Jo
naitis, J. Rebock, C. Demindiu- 
nas, H. J. ščiukai, Krušinskas, 
Miklaševičius, M. Case, S. Ky- 
bart.

A. Lakas $4.00.

B. V. Tūbeliai, F. 
Mikolaitienė, P. Lu- 
Bematons, A. Gu- 

M. Jurkūnas, J.
J. Vaičiūnas, S. Ma- 

saitis, E. Švitra, A. Stero, J. 
Šulskis, Z. Aleskavičlus, A. 
Daltuvas, T. Petroska, M. Ja- 
siulaitienė, Tėvas K. Žvirblis, 
K. ir A. Vencius, O. Legis, Ku
činskas, Smith, šeščila, C. Pie
ta, A. Yankus.

Po $1.00:
S. Radzauskas, M. Garbaus- 

kis, F. Chiginskis, A. Bražins
kas, M. Gluodenis, B. Adomai
tienė, J. Silauskas, J. Galevi- 
čius, M. Venkunas, J. Paulaus
kienė, J. Glabus, G. Alekas, P. 
Vintienė, J. Čepulis, 
dad, V. Damascienė,
kauskas, A. Saigiunas, J. Skud
ria, M. Bartušienė, S. Galinis,
O. Rudelienė, A. Jochene, 
Kazlauskiūtė, O. Planaris, 
Stumbis, M. Apanavičienė, 
Navickienė, E. Salackienė, 
Andriejauskas, C. Thomas, 
Lamer, P. Griganavičienė, 
Alubauskas, V. Mickus,
Marcinkevičienė, T. Mazonis,
P. Šaulienė, M. Semeckienė, M. 
Litvinienė, J. Simanavičius, J. 
Samoška, A Paulekas, A. Sar- 
vainis, Storkus, A. Tūlis, J. Pa- 
kel, W. Ernest, M. Shelauskas, 
K. Braceško, A. Linsey, R. 
Paul, E. Laužikaitė, J. Sharka, 
B. Uždavinis, S. Mikaliunas, J. 
Bielis, P. Ulanavičius, E. Sar- 
palis, A. Gadeikis, A. Sokol,, 
Adamski, C. Dougweck, J. Ju- 
caitis, A. Lerauskienė, Szafra-

M. Ken
ki. Pai-

M. 
S. 
E. 
A. 
E. 
S. 

M.

j

J. Bacevičius, 
Klusas, O. 
M. Gestau- 
Pajaujienč, 

Miltenis, V.

8
naiėskas, A. Majauskas, A. 
Sniečkus, A. J. Staškus, A 
Belchuėias, V. Deveikis, E. Rim
kus, J. J. Liudviėiaitis, M. Mile-
vičienė, M. Graunas, A. Jonai- 

K. Matulevičienė, J. Kora- 
Tamašiūtienė, J. Montvila, 
Zuglis, J. Sherpitis, Rage- 
E. Augulis,
Kasilionis, O. 

Mackelis, Bartush, 
tas, C. Adams, A. 
R. Mončiūnienė, S. 
Bernatt, V. Zaliutis, J. Navic
kas, Szemetauski, J. Stasilio- 
nis, J. Rukša, E. Ciuplienė, O. 
Dobrovolskį, O. Karevičius, I. 
Muckus, A. Shimkus, A. Gudu
kas, L. Walkavičius, O. Stepo
naitis, S. Markeliunas, D. Vero
nika, K. Valickas, P. Gudinns, 
A. Gugas, M. Perednas, T. Za- 
reckaitą, C. Dasker, M. Len- 
dinski, U. Libienis, A. Strolis, 
O. Kibaitienė, K. Kibaitė, M. 
Rūkas, Babrauskas, P. Rase
nus, P. Jakubauskas, M. Sta- 
delinskienė, F. Rūkas, B. P. 
Šilkauskas, A Lenkauskas, S. 
Kateiva, D. Levanavičienė, J. 
Okinsky, A. Shulski, V. Slikas, 
O. Keturakienė, A. Gražulis, J. 
Vaichulis, K. Rimdeika, A. Ku- 
chis, E. Zekienė, 
Simoliunas, 
Janonis, E. 
kauskienė, 
Maksvytis, 
Smith, J. Shukaitis, A. Baltru
šaitis, J. Mikšis, Paplauckienė, 
M. Zalionienė, J. Cibauskis, M. 
Stankevičius, E. Dubashinsky, 
A. Pazareckas, Sadusky, V. Sa- 
balauskas, Kahashanis, Z. Po
cius, R. Ramanauskiene, K. 
Karpus, C. Jaruševičius, Mas- 
lauskas, S. Blaskevičius, M. 
Wallak, O. Unguraitė, L. Ska- 
nes, Waitkus, M. Matelis, A. 
Judakis, V. Bensavage, A. E- 
ken, O. Mackevičius, P. Shapo- 
nis, M. Chapulis, K. Cerimlens, 
A. Bluder, E. Rose, O. Macke- 
v4čienė, .Ų. Viekus, J. Pestinik, 

A. Washeski, Z.
A.
J. 

J.
A. Zaramba, P. K.

Z. Gudukas, 
L. Karauskas, A. 

Galvydienė, O. Jat- 
A. Kazėnas, A. 
P. Lapemes, O.

J. Brussik, 
Paulauskas, 
lauskienė, 
O. Galatka, 
F. Jančius, 
Liepnonis, M. Bagidon, A. Jur- 
gelienė, O. Veliušienė, M. Kri- 
pas, A. Kazlauskienė, H. La- 
vin, M. Liberis, A. Ezerski.

White, K. Ces- 
Sematauskienė. 
Daugelevičius,

(Bus daugiau)

Juozas Kasinskas
Ine.

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 

602 Washington Blvd. 
BALTIMORE 30. Md.
Tel. Lexington 8595 

Llm€sinal <HI visokiu reikalų. 

Patarnavimas Diena V Nakų.

, Po $3.00:
S. Girnius, S. Aleknavičienė,

G. J. Valentinas, U. Vi3tarta, 
J. J. Grish, B. Morris, F. Par- 
zel, P. Mazeina, W. Doorsky, E. 
Vilutienė, N. Pilipaitienė, A. 
Jakulevičia.

Po $2.00:
J. Karpiūtė, O. Juknelienė, 

M. Brankus, A. Ramanosky, J. 
Knėcevičius, A. Raslav’čins. 
A. Vaitiekūnas, O. Mazurkevi- 
čienė, A. Shidlauskas, J. Kni- 
cunas, A. Kivita, K. Kusitas, 
A. Klives, J. Žvirblis, A. Baro
nas, O. Yvaškienė, J. Baura,
H. Žukauskas, Y. Gurskis, 
Stribis, T. Jakupčionis, J. 
Brown, C. Matulaitis, V. Juk- 
nis, D. C. Johnson, M. Vizba- 
rienė, J. Belunas, S. Zurlis, P. 
Zamulevich, F. Gajauskas, A. 
Misiūnas, A. Erusevich, T. Lu- 
ciūnas, A. Kunce, S. Guordin, 
G. Balchunas, S. Cerebiejus, K. 
Baltrušaitis, J. Žemaitis, W. 
Shukis, M. Martiejunas, M. Mi- 
kolaitis, F. Chupcavich, J. Lau-

sseckas, L roanavicėus, m. r-a- cewich, J. Gailus, J. Augustas, 
zareckis, K. Utinskas, M. Gai-;A. Norkus, A. Gritaitė, J. Ta

mošauskas, E. Shaltrosky, T. 
King, R. Klimas, Bangi, Mas- 
kalaitis, E. Strebdauskas, E. 
Aukštutis, V. Marcinkevičienė, 
Lukoševičius, Razickienė, P. J. 
Janch, M. Putinas, A. Piesli- 
kienė, A, J. Laurusevage, Pet
rauskas, 
tauskas, 
lean, A. 
kiuš, A.
Janulevičius,

Paskiri Aukotojai 
ALRKF Vajuje

A.L.R.K. Federacijos vajaus 
metu ligšiol aukojo nemažas 
geraširdžių skaičius. Vajus teb
eina. Aukas prašome siųsti 
ALRKF iždininko Prelato Jo-

X
fl

no Balkūno vardu (64-14 —56
Y Road Maspeth, N. Y.).

to: no.

Y
YX
XY
Xt
XX
XY
X

Po $25.00:
Kun. J. Raštutis, S. Gaba- 

liauskas. Prel. J. Balkūnas, 
Stankevičius.

Po $20.00:
C. Jeskevich % Selicki, 

Bražinskas.
Mrs. P. Melenas $15.00.
K. Kurbarski $11.00.

Po $10.00:
B. Valiulis, J. Lipienius, 

Augusta i tis, P. Pranckūnas, 
Radzevičiukė, .E. Janchus, 
Petrauskas, K. Galchus, J. Ve- 

& sseckas, Urbanavičius, M. Pa-

A liūs, M. Mačiukas, Rev. B. J. 
♦J» Caurinskas, J. Grišauskas, A. 
€♦ Mikalauskas, K. Kaminskaitė,

T. Biknevičius, M. Bielskis, E.
Y Litkus, L. Katilius, S. ir K. Pa-
Y liauka, kun. S. Raila, Brazi-
Y liauskai, Puk». 
Y* 
TI
A, Varkalis.

Po $6.00:
K. Banionis, J. Kiselienė,

A.

A.

U.
V.
M.

M.
R. 
I.

fl Po $5.00:
P. Danyla, P. Baniulis, A.

Valeckas, J. Rus* 
Šalkauskas, P. Cu- 

B. Maciūnai, M. Walt* 
Santas, J. Klimas, A 

E. Gudaitis, H.

Tūlas Mauri Rose, kuris laimėjo automobilių 
500-milių lenktynes Indianapolis linijoj, apdova
nojamas gražia Trophy.


